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Reglement for Hadsund Roklubs Vinterbad  

Hadsund Vikingelaug er en del af Hadsund Roklub og således underlagt dennes vedtægter samt 
medlemsbetingelser. 

Faciliteterne består af fælles sauna, indgangsparti, udendørs bruseanlæg samt badebro. 
Omklædning kan foregå i omklædningsrum i hovedbygningen. Toiletter forefindes samme sted. 

Benyttelse af sauna  

Sæsonen for vinterbadning starter den primo oktober med standerhejsning og slutter primo april.  

Saunaens åbningstid og praktiske oplysninger fremgår af husorden for vinterbadet.  

Der kan arrangeres aktiviteter (f.eks. GUS) med tilmelding/betaling. Saunaen er kun åben for 
tilmeldte i dette tidsrum.  

Saunaen må kun benyttes af medlemmer, der er fyldt 15 år. Ellers i følgeskab med voksne. 

Gæster er velkomne mod gæstebetaling på 50 kr., der overføres via MobilePay 73008.  

Gæstebetalingerne bogføres for sig, og beløbet kan anvendes af udvalget for Hadsund Vikingelaug 
til relevante aktiviteter. Gæsteroere kan derudover af bestyrelsen gives gæsteadgang mod betaling. 
Den, der inviterer en gæst, har ansvar for, at denne overholder husordenen.  

Aktive medlemmer af Hadsund Roklub har adgang til vinterbadefaciliteterne.  

Ved særlige arrangementer kan roklubbens øvrige lokaler benyttes via booking på hjemmesiden.  

Der må ikke tages ophold på badebroen, medtages glas og flasker, samt spilles musik på området 
syd for badstuen.  

Al badning sker på eget ansvar.  

Det henstilles altid at bade mindst to ad gangen.  

Regulering af Vinterbade forhold  

Der indkaldes årligt til et medlemsmøde, hvor medlemmer registreret i Hadsund Vikingelaug får 
orientering fra udvalget om status og planer for vinterbadet. Derudover vil der være lejlighed til at 
fremsætte synspunkter til debat i brugerkredsen. 

Forhold omkring driften og husordenen reguleres af et badstueudvalg bestående af en tovholder, 
der udpeges af bestyrelsen, og 2-4 udvalgsmedlemmer fra Hadsund Vikingelaug.  Hvis ikke 
tovholderen er medlem af Hadsund Roklubs bestyrelse, er et bestyrelsesmedlem tilknyttet som 
kontaktperson mellem badstueudvalg og bestyrelse. Udvalgets pladser besættes, om muligt, på 
årsmødet, ellers af bestyrelsen, som kan afsætte et udvalgsmedlem hvis det skønnes nødvendigt for 
udvalgets mulighed for at udfylde sin opgave.  
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Udvalget kan foreslå ændringer i badstuereglementet til vedtagelse i bestyrelsen.  

Udvalget vedtager i enighed husorden for badstuen. I tilfælde af uenighed forelægges sagen for 
bestyrelsen.  

Henvendelse til udvalget foregår personligt eller via mail til: formand@hadsundroklub.dk  

Nøgle: 

Adgang til badstuen sker med en nøgle anbragt i nøgleboks foran døren  

Medlemmer af Hadsund Roklubs vinterbad: 

Medlem af Hadsund Vikingelaug betegnes den, der er registreret medlem i Hadsund roklub som 
helårsmedlem eller vinterbademedlem.  
 
Indmeldelse foregår ved at skrive en mail til Hadsund Roklub på Birthe.hadsund@gmail.com med 
navn, adresse samt den mailadresse, som man ønsker at blive registreret på. 

I tilfælde af overtegning af medlemskab opretholder klubben en venteliste, som man kan blive 
optaget på  

Nye medlemmer skal erklære sig indforståede med medlemsbetingelser for Hadsund Roklubs 
vinterbad samt reglement og husorden for saunaen. Medlemskab af Hadsund Vikingelaug er 
personligt.  

Kontingent fastsættes af Hadsund Roklub og opkræves ved sæsonstart eller ved tilmelding. 

Arrangementer  

Der vil i løbet af sæsonen blive afholdt forskellige arrangementer som standerhejsning, 
medlemsmøde og saunagus.  

Vinterbadeudvalget vil efter behov udsende nyhedsbreve via e-mail og/eller facebookside med 
information om arrangementer.  
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