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Forslag 1 – Bademuligheder sommeren 2017 

Ifølge vores vedtægter er foreningens formål at skaffe gode bademuligheder for medlemmerne 
året rundt. Medlemsundersøgelsen dokumenterer behovet for både fællesbadning og kønsopdelt 
badning om sommeren. I forhold til vores medlemstal er fordelingen som følger. 

21% af medlemmerne kommer ikke på Helgoland om sommeren. Andre 32 % kommer 1-4 gange 
om måneden om sommeren. Der er således 47 % af medlemmerne, der jævnligt (mere end 1 gang 
om ugen) kommer på Helgoland om sommeren. 

55 % mænd foretrækker fælles badning uden badetøj, 31 % mænd (522 personer) foretrækker 
kønsopdelt badning uden badetøj, 15 % kvinder foretrækker fælles badning uden badetøj, 74 % 
kvinder (2215 personer) foretrækker kønsopdelt badning uden badetøj. Fælles badning uden 
badetøj foretrækkes af i alt 29 % af medlemmerne (svarende til 1375 personer). Alle tallene 
vedrører solbadning om sommeren. 

Vi er ca dobbelt så mange kvinder (64 %) som mænd (36 %), og dameafdelingen er kun ca. 18 % 
større (520 m2 mod 430 m2 dæksplads) end herreafdelingen.  

Ifølge vores vedtægter skal vi skaffe gode bademuligheder for alle vores medlemmer året rundt.  

Bestyrelsen ønsker derfor generalforsamlingens tilslutning til et af nedennævnte forslag. 

Det bemærkes at forslaget kun vedrører sommeren 2017, at sommeren 2017 skal betragtes 
som en forsøgsperiode og at vi efterfølgende evaluerer hvordan det er forløbet. 

Det bemærkes også, at vi har fuld råderet over såvel herre som dameafdeling hele sommeren. Der 
bliver således ikke åbnet for offentligheden i perioden fra Sankt Hans til 1. september. Det betyder 
at presset på såvel dameafdeling som herreafdeling bliver mindre.   

Forslaget skal også ses i sammenhæng med et andet forslag fra bestyrelsen, om en mere 
varig løsning.   

Såfremt forslag 1 A får flertal, bortfalder forslag 1 B og 1 C og så fremdeles       

Forslag 1 A  

I perioden fra 1. maj til 1. oktober kan både mænd og kvinder bade fra herreafdelingen og benytte 
den nye sauna. Bestyrelsen fastlægger nærmere retningslinjer herom, så det sikres at alle 
medlemmer kan opholde sig trygt på afdelingen. Retningslinjerne angiver hvornår den nye sauna 
er åben og hvilke områder der forbeholdes mænd. Saunaen vil som udgangspunkt kun være i brug 
morgen og aften så baderne ikke føler sig generet af de, der sidder i saunaen. Der opsættes ikke 
plankeværk. Der kan evt. etableres en midlertidig afskærmning med sejldug, hvis der kommer et 
stort ønske herom fra medlemmerne, ligesom bestyrelsen kan justere henover sommeren hvis der 
opstår problemer. 

Forslag 1 B 

Som forslag 1A, dog således at afdelingen kun er for mænd 2 dage om ugen, f.eks. søndag og 
onsdag. Bestyrelsen kan opjustere antallet af dage i forhold til de faktiske behov, som de viser sig i 
løbet af sommeren. Morgenholdet kan stadig bade fælles som hidtil, og der kan også være gus for 
begge køn om aftenen.  
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Forslag 1 C 

Som forslag 1 A, dog således at fællesbaderne kun kan bade ind til kl 12 og efter kl 17. 

Bestyrelsen anbefaler forslag 1 A.  Bestyrelsen tror på, at vi med fredelig sameksistens og 
hensyn til hinanden kan skabe gode bademuligheder for både mænd og fællesbadere i 2017.   

Ifølge vores vedtægter skal vi skaffe gode bademuligheder for alle vores medlemmer året rundt. 
Bestyrelsen finder derfor også, at en vedtagelse af forslag 1 C eller ingen af forslagene, vil være at 
tilsidesætte et stort antal medlemmers muligheder og ønske for badning. 

Såfremt ingen af forslagene opnår flertal, vil fællesbaderne ikke have adgang til herreafdelingen 
efter generalforsamlingen.  

Bestyrelsen lader det hermed være op til generalforsamlingen, om hvorvidt der skal prioriteres i 
forhold til medlemmernes ønsker. 
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Forslag 2 – Tænketank om fordeling af areal og bygninger fra sommeren 2018   

Der pågår drøftelser med forvaltningen om en ny brugsaftale. Kommunen ønsker generelt, at 
veldrevne foreninger overtager driften af kommunale anlæg som f.x. idrætsanlæg og lign.  

Det er bestyrelsens forventning, at vi overgår til ”brugerdrevet drift” af Helgoland, da det er 
kommunens ønske. Brugerdrevet drift er en klar fordel for foreningen, fordi vi til stadighed løber 
panden mod muren når vi påpeger muligheder for vedligehold og forbedringer.  

Det betyder at vi vil få større råderet over afdelingerne. Det giver både muligheder og udfordringer. 
Vores råderet omfatter dog ikke den sydlige del, som stadig vil være åben for offentligheden om 
sommeren. 

Vi kan f.eks 

- etablere ferskvandsbrusere   
- flytte plankeværk og ændre på opdeling 

flytte trapper og opsætte nye, osv. osv. 

Det foreslås derfor, at vi nedsætter en tænketank, som hen over vinteren gør sig tanker, inddrager 
og spørger medlemmerne, og kommer med forslag til generalforsamlingen i 2018 om, hvordan vi 
vil fordele brugen af vores areal og bygninger fremover i forhold til de behov, der findes i 
foreningen.  

Bestyrelsen vil også kunne bruge tænketanken til at få input til nye problemstillinger der dukker op 
i løbet af året, således at bestyrelsens beslutninger kan blive bredere forankret.  

Kommisorium: Tænketanken kommer med et forslag til generalforsamlingen 2018 om hvordan 
DKG ’s areal og faciliteter udnyttes. Det tilstræbes at tænketanken og bestyrelsen er enige om et 
forslag. Såfremt dette ikke er tilfældet medtages tænketankens forslag under alle 
omstændigheder, og kommer til afstemning sammen med bestyrelsens forslag. 

Tænketanken giver bestyrelsen sparring og input på konkrete forespørgsler fra bestyrelsen. 
Tænketanken forpligter sig til, at deres svar og forslag er bredt forankret, og altså ikke kun er 
udtryk for de pågældende medlemmers opfattelse. Tænketanken er selv ansvarlig for at 
kommunikere. Tænketanken får adgang til efter nærmere aftale med bestyrelsen at indhente 
meninger fra medlemmerne via eksempelvis Conventus evt. Rambøll. 

Medlemmer: Tænketanken består af 8-10 medlemmer. 2 medlemmer er bestyrelsesmedlemmer. 
Der tilstræbes lige kønsrepræsentation. Der ønskes en bred repræsentation. Det kunne f.eks. 
være morgen, dag eller aftenbader, dameafdeling, herreafdeling, fællesbader, gusmester. 

Medlemmerne vælges efter ansøgning. Der lægges vægt på at vælge nogen, der har gode 
kontaktflader til medlemmerne og som kommer ofte på badeanstalten. 

Der vælges et medlem på generalforsamlingen som bistår bestyrelsen med at sammensætte 
gruppen. 

Bestyrelsen foreslår  

- at der nedsættes en tænketank 

- at der vælges et medlem til tænketanken  
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Forslag 3: Foranalyse af mulighederne for udvidelse af Søbadeanstalten Helgoland 
 
Motivation: Som følge af Kultur- og Fritidsudvalgets politik om åben adgang (dvs. alle borgere skal 
have adgang til at være medlemmer) til blandt andet Helgoland, er søbadeanstalten i dag reelt for 
lille til at klare det store publikum, der har vist sig at være.  
 
Bestyrelsen vil derfor bestille en foranalyse, der skal afdække juridisk hvilke muligheder, der findes 
for udvidelse indenfor den nuværende fredningsbestemmelse (08053.00). 
 
Ændringer inden for rammerne af en fredningsbestemmelse er en kompliceret proces, som kan 
tage lang tid. Det er derfor vigtigt, at det andragende, man fremsætter, rammer rigtigt første gang. 
Det første, der skal verificeres, er hvilke muligheder fredningsbestemmelsen giver. Der er det 
sådan, at Helgoland i dag fylder et mindre område af det areal, hvor fredningsbestemmelsen 
tillader opførelsen af en søbadeanstalt. Det skal afklares juridisk, hvor meget og hvor man kan 
udbygge anstalten, inden man beder en arkitekt om at udarbejde et skitseforslag. 
 
Fredningsbestemmelsen fastslår også, at der skal gennemføres en høringsproces, hvor de 
følgende organisationer skal tage stilling til udseendet: Københavns Kommune TMF (som 
efterfølger til Amager Strandpark I/S), Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk 
Ornitologisk Forening, Dansk Botanisk Forening, Amager Øst Lokaludvalg (som efterfølger til 
Sundby Lokalråd), Tårnby Kommune, Sundbyøster Ældreråd og De Samvirkende 
Invalideorganisationer. Høringsprocessen tager tid, anslået mellem 6 – 18 måneder. 
Fredningsnævnet har den endelig afgørelse.  
 
Det er derfor vigtigt, at vi også får et overblik over, hvilke særinteresser der kunne forhindre en 
godkendelse. 
 
Økonomi: 150.000 kr. 
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Forslag til afstemning ved Det Kolde Gys Generalforsamling d. 30. 
Maj 2017. 
”Fremtidig brug af bygninger og areal på Helgoland” 
 
Forslaget: 
Der stilles forslag om, at den eksisterende Herreafdeling, den eksisterende Dameafdeling 
og den eksisterende fællesafdeling fortsat skal eksistere som en suveræn dameafdeling, 
en suveræn herreafdeling og en suveræn fællesafdeling på de samme arealer og med 
samme fysiske opdeling som før Maj 2017 og med de eksisterende fysiske opdelinger 
som før Maj 2017 (Beskrevet i Figur 1). 
 
Fra 1. Oktober til 30. April (Vinter): 
De nybyggede Saunaer på henholdsvis Dameafdelingen (i byggefelt 4) og 
Herreafdelingen (byggefelt 2) vil være kønsopdelte. 
Den nye fællesomklædning (i byggefelt 4) benyttes som fællesomklædning, til 
fællesgus/fælles ophold i den fælles sauna (FS) Herrerne med udgang gennem 
Herreafdelingen og Damerne med udgang gennem dameafdelingen. Eksisterende aftale 
om morgen-fælles hos Herrerne består. 
 
Fra 1. Maj Til 30. September (Sommer): 
Som ovenstående – Dog udlånes Den nye Sauna i Herreafdelingen (byggefelt 2) til 
Fællesgus/Fællesophold i tidsrummet 8:00-10:00 & 19:00-22:00. Eksisterende aftale om 
morgen-fælles hos Herrerne består. 
 
GUS 
Gus kan udbydes i 3 saunaer: Den fælles sauna (FS), den nye Sauna i Herreafdelingen 
(byggefelt 2) og den nye sauna i Dameafdelingen (i byggefelt 4) underlagt ovenstående 
tilgængeligheder. Behovet for gus vurderes løbende af gusmestrene baseret på faktiske 
observationer og udbuddet besluttes af gusmestrene som holder en opdateret gusplan, 
med mix af duft-fri og alm gus. I den enkelte sauna må tiden der guses ikke overstige 
tiden der ikke guses indenfor tidsrummet 7-23.  
 
Motivering 
Ovenstående forslag sikrer at ingen medlemmer stilles dårligere grundet de nye 
bygninger, men kun stiller medlemmerne af foreningen bedre:  

x Der er mulighed for kønsopdelt badning indenfor foreningens bassiner for begge 
køn.  

x Som nyt er der fællessauna og fællesgus i sommersæsonen 
x Nyopstået mulighed for kønsopdelt gus for begge køn hele året.  

 
Foreningens medlemmer består af både Kvinder og Mænd. ”Nøglebrikdata” viser at 
Kvinder og Mænd benytter anlægget stort set lige meget i badesæsonen 1. Oktober –  
Maj. Det er ofte nævnt at foreningens medlemmer har forskellige ønsker til foreningen, 
nogle vil gus, andre vil stilhed og refleksion, nogle vil det fælles og andre kønsopdelt. 
Dette forslag tilgodeser alle disse ønsker.  
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Figur 1: Der stilles forslag om, at herre-, dame- og fællesafdelingen, som de fremstod i 2016 fortsat skal 
eksistere som ovenstående tegning viser. Saunaen i byggefelt 2 skal være en suveræn herresauna, og saunaen 
i byggefelt 4 skal være en suveræn damesauna.  
Fra 1. Maj til 30 September Bruges Saunaen i byggefelt 2 til fællessegmentet Fra kl. 08:00 – 10:00  & 19:00 - 
22:00.  
 
H: Herreafdeling 
D: Dameafdeling 
F: Fællesafdeling 
2: Byggefelt 2  
4: Byggefelt 4 
FS: Fællessauna 
GHS: Gammel Herresauna 
GDS: Gammel Damesauna 
 
 
Stillere: 48 med medlemsnummer +3 uden tilgængeligt medlemsnummer 
Dorte Bukdahl    Medlemsnummer: 408811  
Bonjek Hertz Pedersen   Medlemsnummer: 1909107  
Jakob Hedegaard   Medlemsnummer: 806341 
Titken Barlaj    Medlemsnummer: 408181 
Thomas Martin Leth   Medlemsnummer: 2333000 
Christian Schyberg,   Medlemsnummer: 635200 
Christian Damsgaard-Madsen  Medlemsnummer: 408321  
Karsten Marckstrøm   Medlemsnummer: 407997 
John-Arne Jensen,   Medlemsnummer: 1908402 
Jan Dalsten Sørensen,   Medlemsnummer: 1908393 
André Le Quellec Knudsen  Medlemsnummer: 407966 
Jesper Møller    Medlemsnummer: 408037  
Thomas Hadrup    Medlemsnummer: 408036 
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Arvid Gullstrand    Medlemsnummer: 1910127 
Jens Lind Knudsen   Medlemsnummer: 984261 
Svend Christensen   Medlemsnummer: 407759 
Poul Lunøe Friis    Medlemsnummer: 488257 
Morten Arrhenius   Medlemsnummer: 2333025 
Bo Holm-Rasmussen   Medlemsnummer: 806308 
René Bak    Medlemsnummer: 1932289 
Thomas Rene Kristensen  Medlemsnummer: 485575 
Frank Bodeholt    Medlemsnummer: 1938523.  
Jesper Høvelskov   Medlemsnummer: 1581605 
Simon Nørtoft Jensen   Medlemsnummer: 2471677 
Bjørn Kopp    Medlemsnummer: 408531 
Allan Føns Sørensen  Medlemsnummer: 1932270  
Randy Dahl    Medlemsnummer: 1579437 
Anders Porskrog   Medlemsnummer: 473440  
Per Thorlacius    Medlemsnummer: 806510. 
Rasmus Klinck    Medlemsnummer: 407979 
Jonas Klinck    Medlemsnummer: 1291915   
Jesper Holme    Medlemsnummer: 1908810 
Tom Panduro    Medlemsnummer: 806290 
Anders Hjort   ? 
Jens Højberg    Medlemsnummer: 2332811 
Lars Lund Schjødt   Medlemsnummer: 2341337 
Poul-Erik Jørgensen   ? 
Christian Buhl Clausen   Medlemsnummer: 612 
Lars Fisker    Medlemsnummer: 1579894 
Søren Ørsted Pedersen   Medlemsnummer: 408032 
Peter A. Breum    Medlemsnummer: 1579856 
Jens Hass Clausen   Medlemsnummer: 806118 
Søren Bak    Medlemsnummer: 1154176 
Holger Noach    Medlemsnummer: 407661 
Hans Christian Rasmussen Ny Kongensgade 7, 1472 K. 
Jørn Johansen    Medlemsnummer: 408231 
Anne Breum    Medlemsnummer: 1368608 
Søren Fredskilde   Medlemsnummer: 408278 
Erik Søndergaard   Medlemsnummer: 2332632  
Allan Bang Christensen,   Medlemsnummer: 1911537 
Morten Frederiksen   Medlemsnummer: 2333325 


