
Gjessø Søsauna på Grundejerforeningens grund 

 

I forbindelse med overdragelse af Gjessø Søsauna til Gjessø Ungdomsforening blev vilkårene for saunaen 

fastlagt i overensstemmelse med de tidligere vilkår, som de var fastlagt af Grundejerforeningens 

generalforsamling: 

 

 

Der er et ønske fra flere af byens borgere om at åbne for erhvervsmæssig brug af saunaen, f.eks. i 

forbindelse med samtaleterapi, mindfullness, meditation, saunagus osv. 

GUF støtter op om (en begrænset) erhvervsmæssig brug af saunaen, idet det vurderes, at denne brug vil 

skabe en positiv opmærksomhed om Gjessø, samt være et aktiv for byens borgere. 

GUF foreslår derfor, at ændre vilkårene for Gjessø Søsauna, så erhvervsmæssig brug tillades under følgende 

betingelser: 

- Arrangøren skal være borger i Gjessø og tilhørende opland 

- Saunaen kan bookes til erhvervsmæssig brug i perioderne: 

o Mandag til torsdag: 07:00 til 22:00 (Dog maj-september kun til kl. 12) 

o Fredage: 07:00 til 12:00 

o Søndage: 07:00 til 10:00 

- Saunaen kan bookes 3 timer ad gangen 

- Der må ikke indtages alkohol under de erhvervsmæssige arrangementer, ligesom musik, der kan 

høres uden for saunaen ikke er tilladt. 

 

GUFs bestyrelse fastlægger de endelige vilkår for den erhvervsmæssige brug. GUF forpligter sig i den 

forbindelse til at administrere adgangen til erhvervsmæssig brug af saunaen under størst mulig 

hensyntagen til søens naboer ifht. den samlede erhvervsmæssige brug og den enkelte erhvervsdrivendes 

brug.  

Vilkår for Gjessø Ungdomsforenings drift af Gjessø Søsauna 

Gjessø Ungdomsforening: 

- står fremadrettet for drift og vedligeholdelse af Gjessø Søsauna. 

- fastlægger vilkår for brug af saunaen, herunder betaling. Dog således, at brugen af saunaen skal 

ske med stor hensyntagen til saunaens naboer 

- er forpligtiget til at fjerne saunaen fra Grundejerforeningens grund, når denne ikke længere kan 

holdes i forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand. 

- Saunaen er kun for beboere i Gjessø og tilhørende opland og deres gæster samt GUFs 

medlemmer 

- Saunaen må ikke bruges erhvervsmæssigt 

 


