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Det Kolde Gys - Beretning til generalforsamling den 18. maj 2016
Bestyrelsen mål for det forgangne år har været :
Styrke foreningen internt, fællessaunaen, fremtidssikring af foreningen og sikre, at
driften af foreningens faciliteter fungerer.
Vi er 3864 voksne medlemmer. Vi har optaget 534 nye medlemmer og haft en afgang på
324 medlemmer.
Styrke foreningen internt
Bestyrelsen har haft stor fokus på at vi alle føler os som medlemmer, og at vi har fælles
ejerskab og ansvar for foreningen og de faciliteter og muligheder vi har. Vi har derfor gjort
følgende :
1.Nye medlemmer
For at sikre at de nye medlemmer får en god start, og hurtigt føler sig som fuldgyldige og
medansvarlige medlemmer af foreningen, har vi udarbejdet en lille side med vores
leveregler og afholdt introduktion for alle de nye. Vi har fortalt om foreningens historie,
vores kultur, vores normer og regler, sikkerhed ved badning, omsorgspligt, vores
muligheder og tilbud og til slut har der været rundvisning på henholdsvis herre og
dameafdeling samt fællesafdeling. Nye medlemmer har kun fået nøglebrik, og dermed
adgang til Helgoland, hvis de har været til introduktionsforløb.
Vi har holdt 11 introduktionsforløb. Det har været en stor opgave for bestyrelsen, men vi
har fået så mange positive tilbagemeldinger fra både nye som gamle medlemmer, at det
har været det hele værd. Og hertil kommer, at det er nødvendigt at informere om
sikkerhed ved vinterbadning, så vi kan passe på hinanden.
2. Fejre enhver anledning
Vi har markeret alle vores traditioner. De fornemste : Standerhejsning, dåb og
standerstrygning, de næstfornemste : julefrokost, nytårskur, og så alle de andre
anledninger : fuldmåne, rejsegilde og ny fællessauna..
Vi holdt rejsegilde for den nye sauna med øko pølsevogn og øl, og skønt alle pølserne
blev spist, gik vognen alligevel gennem brædderne, da den skulle tilbage. Men vi har jo
mange kompetencer i foreningen, så pølsevognen kom både op og i spænd og frigjort og
på land igen.
Og det var jo en ganske særlig og meget stor fornøjelse at indvie den nye fællessauna.
Den fik rød sløjfe på, og det røde bånd blev klippet med stort bifald.
Vi havde en fin dåb og dåbsfest, og det var en glæde at der var så mange skrællinger der
blev døbt og at de var både glade og stolte. Husk at de døbte har forret til de gode
saunapladser ! Og vi havde også 50 års og 25 års jubilæumsdåb.
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Leif Brørup har badet i 50 år og fik navnet Leif Havblik. Gurli Ahn har badet i 25 år og fik
navnet Gurli Budbringer.
3. Kommunikation
Vi har haft et højt orienteringsniveau. Vi har udsendt flere nyhedsbreve til samtlige
medlemmer og løbende orienteret på hjemmeside og Facebook. Referater fra
bestyrelsesmøder er lagt på hjemmesiden. Specielt fsv angår FB bestræber vi os på at
finde balancen, således at I føler jer veloplyste og ikke overlæsset med FB beskeder. Vi
opfordrer til at I følger os på FB. Man behøver ikke at have oprettet en profil for at læse
vores FB opslag.
Bestyrelsen er envejskommunikerende på FB. Vi svarer ikke og kommenterer ikke på FB.
Vi svarer på henvendelser der sendes til vores postkasse, og vi kan træffes til den
månedlige kontortid.
4. Fællessaunaen og Gus
Fællessaunaen har skabt gode rammer for samvær og fællesskab. Mange gode
gusarrangementer har bakket op og styrket vores fællesskab. Gus foregå kun i den nye
fællessauna og de dygtige gusmestre har mestret at fange og styre dampene fra 2 ovne
inden dampene er flygtet op bag tremmerne i loftet. Det har krævet teknik og muskelkraft.
Flere har ønsket duftfri gus, og bestyrelsen har derfor bedt gusmestrene om at indtænke
dette og feks lade den første spand være uden olier. I vinter har det været sådan, at nogle
gus er helt uden duft, og i alle andre tilfælde, vil den første spand være duftfri, hvis man
beder om det.
Duftfri gus er den finske udgave. Gus med duft er den tyske udgave. At finnerne også slår
med birkeris er en anden sag, som i givet fald skal foregå med begrænset
voldsanvendelse og uden for saunaen, af hensyn til den fredelige sameksistens og
rengøring
5. Fælleshuset
Eller kongressen som er det officielle navn på huset, fungerer fint for fælles samvær. Vi
har sørget for at der altid er mulighed for at lave kaffe og the, så der er noget at mødes
om.
6. Gæstedag
Vi har holdt 2 gæstedage, hvor det var muligt for alle medlemmer at tage gæster med.

Den nye fællessauna
Det var med meget stor glæde at vi kunne indvie en smuk og funktionel fællessauna den
8. november.
Saunaen er tegnet af arkitektfirmaet H+ og bygget af byggefirmaet Logik og co
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Vandet og bølgerne har inspireret til det indvendige. Bænke og loft danner bløde kurver og
de store vinduer trækker havet ind.
Der er en fin akustik, og trods størrelsen, rummer saunaen også intimitet.
Saunaen er tænkt og bygget så den i videst mulig grad tager hensyn til naturen. Der er
genveksanlæg så varmen genanvendes, og den er bygget med asketræ indvendig og gran
udvendig og malet med linoliemaling. Der er ikke brugt trykimprægneret træ, og der er i
alle henseender tænkt på at saunaen skule være så kemikaliefri som muligt.
Varmen bliver fordelt efter et finsk saunaprincip, hvor den friske udeluft bliver blæst ned
oppefra og møder den opstigende varme fra saunaovnene og fordeler sig i rummet.
Varmen opleves varmere pga ventilationen, som i varmluftsovnen derhjemme i køkkenet,
og er stort set ens på alle rækker.
Gulvet er en udfordring, for det er for varmt at gå på. Vi har lagt bademåtter ud. Det
hjælper, men vi vil finde en anden løsning hen over sommeren.
Bænkene er opbygget af dampbøjede asketræslister. Først har listerne ligget i blød, så er
de kogt, og derefter spændt i facon og slutteligen skruet på og de mange skruehuller
proppet til. Det har været en kæmpeopgave for Logiks snedkere, men også en
spændende og lærerig opgave.
Det har også været spændende for os medlemmer at følge byggeriet, fra opstart på
tømmerflåde til rejsegilde og videre frem. Den er bygget fra april og hen over sommeren
og efteråret. Da de store ruder skulle leveres og monteres, blev det meget varmt og det
halve københavn tog ophold på brædderne. Det satte byggeriet på pause et par uger, til
den danske sommer atter viste sin flygtige trofasthed og skabte plads til byggeri.
Bænkene lader sig naturligvis ikke nemt udskifte, og vi har derfor fastsat en helt enkel
regel for brug af fællessaunaen : ingen hud på træ og kun dig og dit håndklæde.
Styring af varme og ventilation var også en udfordring. For dels skulle saunaen indstilles til
almindelig brug, dels skulle den også klare udfordringerne i forbindelse med gus. Vi har
måtte inddrage vores el og ventilationsmand Søren Nielsen som har udskifte styringen,
foretaget ændringer i ventilationssystemet og har stået for indregulering. Det fungerer nu.
For at beskytte fællessaunaen mod evt hærværk, nu hvor der er åbent hele døgnet, har vi
fået sat skodder på hele glasfacaden.
Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med arkitektfirmaet H+, byggefirmaet Logik
og co og Søren Nielsen.

Fremtidssikring af foreningen – del 1
Denne overskrift blev pludselig uhørt aktuel og gav anledning til et par søvnløse nætter i
november.
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Vi læste i et udvalgsreferat at porten til Helgoland skulle fjernes, således at der var adgang
for alle døgnet rundt året rundt.
Det ville medføre at vinterbadning ikke længere kunne foregå i trygge og forsvarlige
rammer, og dermed ophør med vinterbadning på Helgoland, og en reel nedlæggelse af en
foreningen fra 1929 med næsten 4.000 medlemmer.
Og vores fine nye sauna til over 2 mio kr kunne ikke længere anvendes !
Det var et klart brud på alle aftaler i forbindelse med nedrivning og genopbygning af
Helgoland, og vi måtte i gang med brev til borgmester og forvaltning.
Efter et par møder fik vi en aftale som vi godt kan leve med.
Forvaltningen var enig i at vinterbadning skal fortsætte fra Helgoland, at det skal foregå
under trygge rammer og viste også respekt for, at der var tale om en gammel forening,
som man ikke bare lader hånt om.
Aftalen går ud på at porten er åben døgnet rundt fra 1. maj til 1. oktober, og at
vinterbadning kan foregå på hele anlægget fra 1. oktober til 1. maj.
Fra 1. maj til 1. oktober vil der være aflåst ind til herre og dameafdelingerne, med adgang
for medlemmer af Det Kolde Gys. Dog ikke i perioden fra Sankt Hans til 31. august i
tidsrummet fra kl 10 til kl 18.
Vi har samtidig givet tilsagn om at vi ikke har venteliste og at vi løbende tager medlemmer
ind, dog stadig efter gennemført introduktionsforløb.
Vi fik derfor også lov til at bygge i de to vestvendte byggefelter på dame og
herreafdelingen, så vi kan rumme de nye medlemmer og tilbyde dem gode forhold.
Vi ser hen til at modtage de nye medlemmer og vi byder dem velkommen.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Københavns kommune for dens opbakning til
fortsat vinterbadning på Helgoland.

Fremtidssikring af foreningen – del 2 - den vigtigste
Vi red stormen af, men jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg følte mig hensat til en tid for
godt 10 år tilbage, da den gamle badeanstalt skulle rives ned og vi ikke vidste om
foreningen ville overleve og hvor, i givet fald.
Vi overlevede dengang, fordi vi kæmpede for foreningen og vores vinterbadning.
Vi fik derfor tilbudt en midlertidig genhusning nede på hundelufterplænen og Lille
Helgoland blev bygget.
Fordi vi holdt fast på vores vinterbadning, traditioner og værdier gennem flere år på Lille
Helgoland og den midlertidige boplads, var der en tapper skare af gæve vikinger med en
stålfast bestyrelse i spidsen, som indtog den nye badeanstalt da den stod færdig.
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Og vi startede op med den medbragte flagstang fra gamle Helgoland og omklædning i
Springerslottet. Det gav respekt og grundlag for at bygge de omklædningsrum, som
foreningen havde påbegyndt en opsparing til.
Vi overlevede også denne gang, fordi forvaltningen ikke ville fratage 4.000 vinterbadere
muligheden for at vinterbade under trygge rammer.
Storme har det med at gentage sig, og derfor er det meget vigtigt at vi holder fast i det, der
er vores primære formål, vores egenart og vores værdier. Sagt med andre ord : vi må ikke
slippe fortøjringen og udvikle os til noget andet, end det, der er vores formål. Badning hele
året.
Vi må ikke gøre Helgoland til et kurbad og stræbe efter svømmehalsfaciliteter og tilbud.
Badning på Helgoland er rå natur, det er bølger og blæst, det er sol og regn, og dagens og
årets forskellighed. Det er bæredygtighed og respekt for naturen.
Vi skal fastholde og udbygge et fællesskab om den badning, som kun Helgoland kan give
os. Så har vi fat i grundfjeldet og kan modstå fremtidens storme.
Jeg ser det som en af bestyrelsens vigtigste opgaver, at den til enhver tid har fokus på at
bevare forankringen til foreningens oprindelige og nuværende formål.

Fremtidssikring af foreningen – del 3
A Der skal være plads til os alle og vi skal fastholde de fællesskaber, der er skabt i
fællessaunaen og på fællesafdelingen.
Vi er blevet udfordret af, at der er taget 3 mdr af vores brug af fællesafdelingen. Dels fordi
vi dermed mangler plads til fællessegmentet, dels fordi dameafdelingen bliver ekstra
presset af de damer, der hidtil har opholdt sig på fællesafdelingen. Og så skal vi sørge for
plads til flere medlemmer, da vi nu skal have løbende optag af medlemmer.
Vi er ca 4.000 medlemmer. Den største gruppe er damerne. Antalsmæssigt er de 2/3.
Heraf er der en stor gruppe, som kun ønsker at være sammen med eget køn. Den næste
gruppe, som nærmer sig i størrelse, er fællessegmentet, og den mindste gruppe er mænd,
og den allermindste gruppe er mænd, der kun ønsker at være sammen med eget køn.
Vi har derfor besluttet at damer indtil videre kan komme på herreafdelingen, så vi kan
udnytte vores samlede faciliteter og råderum mest hensigtsmæssigt.
Vi vil hen over efteråret gå i dialog med den allermindste gruppe, for at se hvad vi kan
gøre for at imødekomme deres ønsker
B Vores faciliteter skal udbygges, så vi får plads til medlemsfremgangen.
Bestyrelsen har derfor et forslag på generalforsamlingen den 18. maj, om at der bygges på
de to vestvendte byggefelter på henholdsvis dame - og herreafdelingen.
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Der mangler omklædningsfaciliteter og saunafaciliteter. Damernes nuværende,
midlertidige sauna er nedslidt og slet ikke stor nok. Derfor skal byggefeltet hos damerne
primært anvendes til bedre saunafaciliteter til damerne. Og byggefeltet hos herrerne til
fællesomklædning eller sauna. Vi skal blive lidt klogere på medlemsudviklingen og
mulighederne i forhold til ombygning af de eksisterende omklædningsbygninger.

Foreningens drift.
1. Bogføring
Vi har et bogføringsfirma, som bistår med betalinger, bogføring og medlemsadministration.
2. Låse og nøgler
Vi har en serviceaftale med Mejlshede vedr. vedligehold af låsene og får hurtig reaktion
når der er problemer.
Medlemmerne kan købe erstatningsnøgler hos Mejlshede. Det står på hjemmesiden
hvordan.
3. Rengøring
Sundby Rengøring gør rent og klarer viceværtopgaver, såsom fjernelse af affald og
storskrald mv
4.Nøgletjek
Vi har foretaget nøgletjek, og medlemmer der har haft gæster med, har mistet deres
medlemskab. Der er ingen advarsel. De pågældende kan melde sig ind igen til næste
sæson.
Vi oplever desværre, at der er nogen der får sig snydt ind ved at vifte med en nøglebrik
magen til den vi bruger, eller en annulleret nøglebrik.
Derfor må man kun tager dem med ind, som har en nøglebrik, der reagerer med grønt lys
på nøglelæseren.
5. Annulleret nøgle
Der var ca 275 der ikke betalte kontingent. Når man ikke betaler, bringer man sit
medlemskab til ophør. Vi annullerede nøgler på alle de, der på den måde havde bragt
deres medlemskab til ophør.
6. Hjemmesiden
Vi fik heller ikke en ny hjemmeside i denne periode. Vi har nu også mere fokus på et nyt
medlemssystem. Vi har ryddet lidt op på hjemmesiden, men der er stadig plads til
forbedringer,
7. Bygninger og dæk
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Helgoland er en kommunal badeanstalt, der ejes og drives af Københavns Kommune. Vi
har kun råderet og vedligeholdelsesret på vores egne bygninger. Vi kan derfor ikke
foretage udskiftning af trapper, dæk og plankeværk og vi skal overholde de rammer
kommunen har sat for vores brug af Helgoland.

Foreningens faciliteter og samarbejdsfora
1. Gæster
Medlemmer kan tage en gæst med på Lille Helgoland, hvis man skriver i forvejen til
dkg@detkoldegys.dk og fortæller hvornår.
2. Børn
Vi har ikke optaget nye børnemedlemmer i år. Vi har henvist til at børnene kan medtages
på Lille Helgoland.
De eksisterende børnemedlemmer har vi ikke opkrævet kontingent.
De er fortsat velkomne på fællesafdelingen i de lyse timer.
3. Samarbejder
Vi samarbejder med øvrige vinterbadeforeninger i Danmark og nogle af foreningens
medlemmer har også kontakt til enkelte udenlandske foreninger. Thomas Frisendal har
været formand for vinterbadeforeningerne i DK og TF er indtrådt i Parkbrugerrådet for
Amager Strand og Amager Øst lokaludvalg.
Vi er med i foreningen der driver Flyvefisken, en båd der ligger i Sundby Sejlforening
Vi er medlem af DGI, Danmarks Naturfredningsforening, Det danske Saunaselskab og
Rådet for større badesikkerhed.
4. Bestyrelsen
Vi har holdt bestyrelsesmøde ca en gang om måneden. Vi færdes meget på anlægget, og
søger at have fingeren på foreningens puls og tænke langsigtet.

Tak
Alt det, der er nået, er kun nået, fordi vi er så mange der har bidraget, og fordi vi alle har
fået så god opbakning fra hinanden. Alle de små bemærkninger i saunaen, i forbifarten og
de positive mails betyder rigtig meget. Og tusind tak for al den glæde og stolthed I har vist
over den nye fællessauna.
Tak til bestyrelsen, tak for vores samarbejde og fælles ønske om at gøre det bedste
Tak til gusmestrene for jeres store indsats og opmærksomhed på fællesskabet og
velværet i foreningen. Tak for al den glæde og oplevelse, I har taget os med i.
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Tak til Johny Cash fordi du passer på Lille Helgoland
Tak til vores ceremonimester Anders Hjorth og morgenholdet for bistand til dåben, og
bistand og sang, hver eneste gang, der bliver spurgt.
Tak til alle de nye medlemmer, fordi I gerne vil dele Helgoland med os
Tak til alle jer der i det daglige ikke er blege for at svinge svaberen, fjerne alger fra trappen
eller tømme affaldskurven
Tak til alle jer der holder af Helgoland og er med til at passe på hende, og på vores
forening.

Tak for godt samvær og den udviste tillid i den forgangne periode.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Monrad Jensen

17. maj 2016

Bestyrelsen udgør frem til generalforsamlingen
Kirsten Monrad Jensen, valgt som formand maj 2015, ikke på valg
Thomas Frisendal, valgt som kasserer maj 2014, modtager genvalg
Thomas Trier, valgt som bestyrelsesmedlem maj 2015, ikke på valg
Kirsten Bech, valgt som bestyrelsesmedlem maj 2015, ikke på valg
Per Nørgaard, valgt som bestyrelsesmedlem maj 2015, ikke på valg
Dorrit Erlandsson, valgt som bestyrelsesmedlem maj 2015 for en 1 årig periode, modtager
genvalg
Jørn Johansen, valgt som bestyrelsesmedlem maj 2014, modtager ikke genvalg

