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Kære Jomsborgere
Så blev det endelig september og en ny badesæson på Den Permanente er gået i gang. Det er vi mange, der
har glædet os til længe.
Velkommen til nye medlemmer
1. september har vi optaget 1.199 nye medlemmer i vores fællesskab. Det er en stor flok, som skal igennem
intro arrangementer den kommende måneds tid, så der vil af den grund være en del trafik i
badeområderne, og af samme grund er det ikke muligt at købe gæstebilletter før 1. oktober.
Tag godt imod de mange nye, så de får en god start på badelivet på Jomsborg.
Status på infrarød sauna
Tømrerne er netop gået i gang med arbejdet
her til sæsonstart. Vi håber at de kan arbejde
uden at skabe alt for mange gener for
medlemmerne. Der vil dog kunne opstå behov
for kortvarige lukninger af Tårnsaunaen af
sikkerhedsmæssige grunde.
Det har desværre vist sig, at der er meget lang
leveringstid på nogle materialer til projektet
som gør, at saunaen formentlig først vil være
færdig i november. Illustrationer af saunaen
hænger i klubhuset.
Vi sparer lidt på strømmen
Strømpriserne raser derudaf, og samtidig er vandet og vejret endnu lidt for godt til rigtig vinterbadning.
Bestyrelsen har derfor besluttet at vise lidt samfundssind og reducere på saunatiderne, så der kun vil være
åbent som følger:
Lillesauna: helt lukket
Stillesauna: åben 10.00 - 22.00
Hjørnesauna: åben 06.00 - 20.00
Tårnsauna: åben 16.30 - 23.00
Foreløbigt gælder dette for september måned ud.
Redningsudstyr i klubben
I løbet af sommeren har der været en debat om, hvilket redningsudstyr vi har i klubben. Især omkring et
såkaldt spineboard, som er en stiv båre, der kan anvendes til at fiksere nødstedte med ryg- eller
nakkeskader. Klubben har tidligere haft sådan et, men det blev afskaffet for nogle år siden. Begrundelsen
for afskaffelsen var, at brugen af et spineboard kræver uddannelse for at blive brugt og kun må bruges
sammen med en nakkestøtte eller lignende. Bliver det brugt forkert, er der stor risiko, for at det giver den
tilskadekomne alvorlige skader.
Førstehjælpens 1. hovedpunkt er: Stands ulykken. Ved tilskadekomst i vand handler det om, at få den
nødstedte op af vandet hurtigst muligt. Også selv om det i sig selv indebærer en risiko.
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Ny app på vej til din mobil
Hen over sommeren er der arbejdet på en ny Jomsborg app, som blandt andet kan vise helt lokale
vejroplysninger, aktuelt antal besøgende på Jomsborg, kommende aktiviteter og nyheder fra Jomsborg.
App’en forventes at være klar i slutningen af september. Det vil blive
annonceret på www.vinterbadning.dk og næste nyhedsbrev, når den
er klar.
Nyt om udvidelsen
Udvidelsesudvalget har afholdt en række byggemøder hen over
sommeren, og de endelige projekttegninger er nu klar til
udbudsprocessen. Se udvalgte dele af tegningerne på
www.vinterbadning.dk.
Entreprenørerne skal aflevere deres bud på opgaven senest 7.
oktober, hvorefter buddene skal vurderes, før processen kan køre
videre. Vi er naturligvis noget spændte på entreprenørernes bud på
opgaven.
Tidsplanen for projektet er i øvrigt blevet rykket frem, så der nu
arbejdes på en færdiggørelse i ultimo 2023 i stedet for 2024, som var
den oprindelige plan.
Aktivitetskalender
Kalenderen for sæsonens planlagte fester og aktiviteter finder du på:
https://www.vinterbadning.dk/Aktuel-s%c3%a6sonkalender.
Aktuelt er der fuldmåneaften lørdag 10. september, hvor der bliver tændt for grillen og baren disker op
men en spændende Mango-Gin drink. Og nattergal Carsten Knudsen kommer og underholder.
Og senere: lørdag 24. september er der standerhejsningsfest. Til festen vil der blive brug for en del frivillige
hænder. Der hænger opslag i klubhuset, hvor du kan skrive dig på, hvis du gerne vil give en hånd med.
Velkommen til en ny sæson.
Bestyrelsen

