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Kære Jomsborgere
Både vand og vejr begynder endelig at blive lidt koldere efter et ualmindeligt varmt efterår. Skønt, når nu vi
er en vinterbadeklub!
Og lige om lidt står en begivenhedsrig december for døren.
Vi lægger ud med den årlige julefest lørdag 3. december. Her åbner baren åbner kl. 17:00 til en hyggelig
aften i klubben. Der er ikke tilmelding, så du kommer bare...
Medbring egen mad og service, så sørger vi for, at baren er åben.

Udvidelsen er næsten på plads
Vi har modtaget resultatet af licitationen på udvidelsen af Den Permanente, hvilket – som forventeligt resulterede i en pris lidt over det afsatte budget.
Bestyrelsen og udvidelsesudvalget har derfor arbejdet intensivt på yderligere finansiering fra eksterne
sponsorer, og vi kan fortælle, at det går så godt, at vi er meget tæt på at være i mål med finansiering af
projektet.
Af hensyn til samarbejdet med både de sponsorer, som allerede har bidraget og de, der stadig behandler en
ansøgning, må vi holde kortene lidt tæt til kroppen lige nu.
Men vi er så langt, at bestyrelsen har givet udvidelsesudvalget mandat til at underskrive kontrakten med
entreprenøren, når nogle få sidste ting er faldet på plads.
I december forventer vi at kunne offentliggøre den endelige plan for projektet.
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Status på Jomsborg Appen
Vi har nogle gange lovet, at vores Jomsborg App er ved at være klar. Det er den såmænd stadig, men der
har været forskellige udfordringer undervejs i projektet, så den er blevet lidt forsinket. Vi forventer at
kunne lancere Appen i december.

Infrarød sauna
Byggeriet af den infrarøde sauna skrider fremad efter planen. En endelig åbningsdato er ikke fastlagt
endnu. Men vores forventning er, at saunaen kan åbne inden jul.
Bestyrelsen har besluttet, at saunaen får samme åbningstider som Tårnsaunaen, da de to saunaer deler
indgang.
Vi har også drøftet retningslinjer for brug af den infrarøde sauna. Der florerer på internettet mange
udlægninger af, hvornår man kan eller ikke kan bruge en infrarød sauna, men der findes ikke mange
faktabaserede kilder.
Bestyrelsen har derfor besluttet at sætte følgende anbefalinger for brug af saunaen:
•
•
•

Benyttelse af saunaen er på eget ansvar.
Det anbefales maks. at benytte saunaen 20 minutter om dagen.
Brugerne skal selv rådføre sig hos egen læge, hvis der er forhold, hvor der kan være tvivl om,
hvorvidt det er hensigtsmæssigt at benytte saunaen. F.eks. hvis man har pacemaker eller andre
implantater.

Husk også nytårsgyset
Traditionen tro vil der være nytårsgys den 31. december kl. 12:00.

