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I	år	bliver	der	kampvalg	på	generalforsamlingen	i	Det	Kolde	Gys.	Formanden,	Kirsten	Monrad	Jensen,	og	

Kirsten	Bech,	Thomas	Trier	samt	Per	Nørgård	Andersen	er	på	ordinært	valg.	Der	er	modkandidater	til	såvel	

formand	som	de	tre	bestyrelsesmedlemmer.	Hele	bestyrelsen	ønsker	at	fortsætte	med	Kirsten	Monrad	som	

formand.	Det	gør	vi,	fordi	vi	er	er	en	velfungerende	og	driftssikker	bestyrelse,	og	fordi	det	er	meget	vigtig	

for	foreningen,	at	den	har	en	velfungerende	bestyrelse,	der	kan	samarbejde	om	at	løse	de	store	

udfordringer	foreningen	møder	i	disse	år.	
	
Mød	op	på	generalforsamlingen	den	30.	maj	–	og	bak	op	om	den	nuværende	bestyrelses	arbejde	for	at	sikre	
og	udvikle	Det	Kolde	Gys!	
	

Hvad	kan	vi?	Vi	er	erfarne	ud	i	foreningsarbejde,	og	vi	har	også	relevant	uddannelse	og	erhvervskarriere,	
som	vi	bruger	i	vores	bestyrelsesarbejde	og	i	eksterne	forhandlinger	med	kommunen	og	leverandører.	

Vores	formand	er	f.eks.	jurist	og	har	været	chef	i	statsadministrationen	i	mange	år,	et	bestyrelsesmedlem	

har	været	skoleleder	og	så	fremdeles.		

	

Vi	har	stort	kendskab	til	foreningen,	2	af	os	har	været	med	i	rigtig	mange	år,	og	vores	formand	har	tidligere	

været	kasserer	og	var	med	i	forløbet	om	bygningen	af	den	nuværende	badeanstalt.	Vores	kasserer	og	

formand	blev	valgt	på	en	ekstraordinær	generalforsamling	i	oktober	2012.	Resten	af	bestyrelsen	er	kommet	

til	i	årene	herefter,	den	sidste	for	1	år	siden.	Vi	er	en	god	blanding	af	nye	og	gamle,	yngre	og	ældre,	kvinder	

og	mænd.	Vi	er	fælles	om,	at	vi	gerne	vil	passe	på	en	gammel	hæderkronet	forening	og	gøre	en	indsats	for	

foreningen	og	alle	medlemmerne.		

	

Hvad	har	vi	opnået?	Forud	for	2012	var	foreningen	præget	af	megen	uro	og	et	utal	af	ekstraordinære	

generalforsamlinger.	Vi	satte	os	som	mål,	at	det	skulle	være	slut	og	tog	fat	fra	en	ende	af:		1:	at	sikre	en	

driftssikker	bestyrelse,	2:	at	modernisere	vedtægterne,	3:	at	få	styr	på	drift	og	administration,	4:	at	sørge	

for	at	foreningen	følger	med	tiden	og	5:	aftalemæssigt	sikre	foreningen	i	fremtiden.		

	

Et	af	de	meget	synlige	resultater	var	vores	fokus	på	at	bruge	det	sydvendte	fællesområde	mere.	Det	

startede	med	mobilsaunaen,	som	vi	fik	sejlet	til	Helgoland	i	2013	og	senere	kom	den	flotte	sydvendte	

fællessauna.	I	dag	har	vi	et	rigt	fælles	miljø	med	badning,	sauna	og	god	gus.	Det	er	vi	glade	og	stolte	over.	

		

Hele	grundlaget	for	foreningen	blev	udfordret	i	nov.	2015,	da	kommunen	havde	besluttet,	at	der	skulle	

være	offentlig	adgang	til	Helgoland	hele	året.	Det	lykkedes	os	dog	at	forhandle	en	aftale	hjem	om,	at	vi	

stadig	kunne	råde	over	anlægget	fra	oktober	til	maj.	Modydelsen	var,	at	vi	ikke	må	have	venteliste	men	skal	

give	adgang	for	alle	borgere,	der	gerne	vil	vinterbade.	Det	indebærer,	at	vi	naturligvis	også	skal	stille	alle	

nødvendige	faciliteter	til	rådighed	for	de	nye	medlemmer.	Derfor	har	vi	i	2016/17	holdt	22	introforløb,	

optaget	1.100	nye	medlemmer	og	bygget	2	nye	bygninger.	

	

En	troværdig	partner	for	kommunen	I	forhandlinger	med	Københavns	kommune	fremstår	vi	med	Kirsten	

som	formand	som	en	troværdig	og	kompetent	samarbejdspartner,	som	loyalt	lever	op	til	indgåede	aftaler.	

Det	kommer	os	til	gode,	og	i	skrivende	stund	drøfter	vi	en	helt	ny	brugeraftale.	Den	nye	brugeraftale	kan	

meget	vel	give	os	langt	flere	muligheder	og	råderum.	

	



 

Bestyrelsen	genopstiller	og	har	
brug	for	din	støtte!	

	
 

 

 2 

Styret	af	medlemmernes	behov	I	foråret	har	vi	gennemført	en	medlemsundersøgelse	som	med	rigtigt	
pæne	svarprocenter	(46	%	respons)	viste,	at	hele	97	%	medlemmerne	af	Det	Kolde	Gys	alt	i	alt	var	godt	
tilfreds	med	foreningen,	og	kun	1%	var	utilfreds.		Det	kan	ikke	blive	bedre!	Medlemmerne	har	forskellige	
ønsker	til,	hvordan	man	vil	bruge	Helgoland.	Der	skal	være	plads	til	alle,	samtidigt.	Som	bestyrelse	er	vi	også	
parat	til	at	turde	foretage	de	nødvendige	prioriteringer.	Vi	skal	bogstaveligt	talt	dele	vand,	vind	og	sol	lige!	
	
Vi	tror	det	er	meget	vigtigt,	at	foreningen	er	medlemsdrevet,	og	at	foreningen	baserer	sig	på	frivillighed	og	
medansvar.	Det	er	meget	unikt,	at	4.500	medlemmer	kan	komme	og	gå,	uden	vi	har	ansat	personale	til	at	
holde	opsyn.	Vi	er	overbevist	om	at	det	er	fordi	medlemmerne	føler	medansvar	og	ejerskab	til	foreningen	
og	dermed	skaber	den	særlige	gyserånd,	som	vi	alle	værdsætter	højt.	Som	bestyrelse	er	vi	meget	bevidst	
om	dette,	og	vi	sørger	for	at	være	meget	til	stede	i	dagligdagen,	og	vi	sørger	for,	at	nye	medlemmer	bliver	
taget	godt	imod	og	hurtigst	muligt	integreret.	Vi	støtter	frivillige	initiativer	fra	medlemmerne,	og	vi	tror	på,	
at	vi	med	vores	eget	engagement	og	kærlighed	til	foreningen	er	gode	rollemodeller.	
	
Vi	lægger	stor	vægt	på	åbenhed	om	bestyrelsens	arbejde	og	beslutninger.	I	medlemsundersøgelsen	bliver	
informationsniveauet	i	foreningen	meget	positivt	bedømt,	og	vi	prøver	hele	tiden	at	forbedre	os.	
	
Stabilitet	fremover	Foreningen	har	ikke	altid	haft	en	driftssikker	bestyrelse,	som	kunne	samarbejde.	Det	
førte	til	kaotiske	forhold	med	mange	ekstraordinære	generalforsamlinger.	Hvis	du	vil	undgå	at	dette	sker	
igen,	opfordrer	vi	dig	kraftigt	til	at	komme	til	generalforsamlingen	og	støtte	den	nuværende	bestyrelse!	
Vis	ansvarlighed	over	for	foreningen,	og	lad	vær	med	at	udskifte	bestyrelsen,	fordi	der	er	noget	du	aktuelt	
er	uenig	i.	Bevar	fundamentet,	en	bestyrelse	skal	fornys	organisk,	ikke	ved	at	udskifte	gode	kræfter,	eller	
ved	at	vælge	formand	og	bestyrelsesmedlemmer,	de	resterende	ikke	vil	kunne	samarbejde	med.	Der	skal	
være	mangfoldighed	og	bred	repræsentation	i	en	bestyrelse.	Det	er	umådelig	vigtigt,	at	man	kan	
samarbejde	og	også	have	det	sjovt	sammen.	
	
En	udskiftning	af	bestyrelsen	vil	medføre	stort	videns	tab	og	vil	mærke	foreningen	i	lang	tid.	For	eksempel	
vil	det	tage	lang	tid	at	få	genetablere	et	tillidsbaseret	forhold	til	forvaltningen.	Hvis	du	er	en	af	de	utilfredse,	
så	lad	være	med	at	udnytte,	at	de	tilfredse	ofte	bliver	hjemme.	Respekter	at	97	%	er	tilfredse.	Og	alle	jer	
der	er	tilfredse:	KOM	TIL	GENERALFORSAMLINGEN!	Jeres	forening	har	brug	for	jer.	
	
En	ansvarlig	formand	Kirsten	er	en	meget	kompetent	formand	som	vi	alle	har	været	glade	for	at	have	i	
vores	midte.	Hun	er	aldrig	slap	på	ansvar,	kan	tænke	utraditionelt,	er	løsningsorienteret,	vi	ved	hvor	vi	har	
hende	og	mest	af	alt,	hun	holder	af	foreningen	og	dens	sjæl.	Hun	drives	af	kærlighed	til	foreningen,	ikke	af	
personlige	ambitioner.	Vi	ønsker	alle	at	fortsætte	i	bestyrelsen,	hvis	Kirsten	genvælges	som	formand.	
Så	en	stemme	på	Kirsten	ved	formandsvalget,	er	en	stemme	på	stabilitet	og	kontinuitet	i	bestyrelsen	og	i	
foreningen.	
	
Mød	op	på	generalforsamlingen!	Vi	håber,	at	rigtigt	mange	medlemmer	vil	møde	op	til	
generalforsamlingen	den	30.	maj	2017	(kl.	19.00	i	Amager	Bio)	og	give	bestyrelsen	et	fornyet	mandat	til	at	
videreudvikle	Det	Kolde	Gys	og	til	samtidigt	at	holde	fast	i	foreningens	grundværdier	og	traditioner!	
	
De	bedste	hilsner	fra	Kirsten	Bech,	Dorrit	Erlandsson,	Kirsten	Monrad	Jensen,	Thomas	Trier,	Troels	Norup	
Panild,	Per	Nørgaard	Andersen	og	Thomas	Frisendal.	



	

Formand	Kirsten	Monrad	Jensen	-	
genopstiller	
Privat	Jeg	er	formand	for	vores	andelsboligforening,	er	i	
bestyrelsen	i	haveforening	og	gårdlaug	og	aktiv	i	
Københavns	Fødevarefællesskab.		

Jeg	er	jurist,	med	erhvervsforløb	i	Kommunernes	
Landsforening	og	Beskæftigelsesministeriet	og	i	
chefstilling	siden	jeg	var	i	30’erne.		

Nu	er	jeg	pensionist	og	har	stor	glæde	ved	at	eje	min	
egen	tid.		

DKG	Fakta	Jeg	genopstiller	som	formand	for	Det	Kolde	
Gys.	

Jeg	blev	valgt	som	formand	på	en	ekstraordinær	generalforsamling	i	oktober	2012.	

Jeg	stillede	mig	til	rådighed,	fordi	foreningen	endnu	engang	var	kastet	ud	i	et	stormvejr,	og	havde	brug	for	
en	person,	der	dels	kendte	foreningen,	dels	magtede	opgaven.		

Jeg	har	været	medlem	i	DKG	siden	1994,	siddet	i	bestyrelsen	som	kasserer	i	perioden	fra	1999	til	2007,	og	
fra	2012	som	formand.	

Jeg	tilbyder	mine	kompetencer	til	Det	Kolde	Gys,	fordi	foreningen	har	givet	mig	så	meget	glæde	og	kvalitet	
gennem	årene.		Jeg	er	taknemmelig	over	at	der	siden	1929	har	været	gode	folk,	som	har	gjort	en	indsats	for	
at	skabe	og	bevare	en	forening	og	en	ånd	som	gør,	at	vi	kan	have	så	stor	nydelse	ved	at	komme	på	
Helgoland.	Jeg	vil	gerne	kvittere	herfor	ved	at	give	foreningen	mit	engagement.	Og	jeg	ved	jeg	kan	løfte	
opgaven.		

Resultater	I	min	formandstid	har	vi	oprettet	fællesafdeling,	bygget	den	store	fællessauna,	revideret	
vedtægterne,	indgået	ny	aftale	i	2015	som	sikrede	vores	overlevelse,	optaget	2.500	nye	medlemmer,	
bygget	to	yderligere	bygninger	og	altså	i	alt	fået	lov	til	at	bebygge	3	store	byggefelter,	som	oprindelig	ikke	
var	udlagt	til	os.		

Vi	har	strømlinet	vores	medlemsadministration,	indført	elektronisk	adgangskontrol,	og	i	det	hele	taget	fået	
styr	på	driften.		

Alt	det	er	udført	samtidig	med	at	foreningen	også	fungerede	i	det	daglige.		

Vi	har	som	gennemgående	tema	for	vores	arbejde	haft,	at	vi	skulle	sikre	foreningens	fortsatte	eksistens	ved	
at	gøre	det	nemt	for	en	bestyrelse	at	drive	foreningen,	for	uden	bestyrelse	ingen	forening.	Derfor	har	vi	
f.eks.	revideret	vedtægter	og	strømlinet	administrationen		

Formanden	Jeg	drives	ikke	af	at	stå	i	spidsen,	det	har	jeg	gjort	i	mit	arbejdsliv,	jeg	drives	af	loyalitet	overfor	
vores	gamle	forening.	

At	jeg	kan	stå	i	spidsen,	og	også	gerne	gør	det,	er	en	nødvendighed	som	formand	for	DKG.		



Jeg	kan	således	til	fulde	bestride	de	opgaver	der	ligger	hos	en	formand.	

I	bestyrelsen	er	jeg	den	der	har	kontakten	til	kommunen,	planlægger	og	styrer	bestyrelsesmøder,	skriver	
referater,	laver	opslag	på	Facebook,	svarer	på	mails	fra	medlemmer	og	er	på,	når	vi	optager	nye	
medlemmer.		Både	i	alt	det	praktiske	med	registrering	og	nøgleproduktion	og	med	at	holde	oplæg.	Jeg	er	
både	bag	ved	og	jeg	er	synlig.		

Jeg	har	et	meget	fint	samarbejde	med	Lars	og	Ivan	som	koordinerer	alle	gusaktiviteterne.	

Jeg	har	et	tæt	samarbejde	med	vores	kasserer	Thomas	Frisendal	omkring	foreningens	administration	og	
forhandlinger	med	kommunen.	Og	for	eksempel	hele	oplægget	og	materialet	til	generalforsamlingen.		

Jeg	har	ligeledes	et	tæt	og	nærmest	dagligt	samarbejde	med	Thomas	Trier,	Kirsten	Bech	og	Dorrit.		Thomas	
Trier	og	Kirsten	Bech	er	også	på	valg	i	år,	og	jeg	vil	på	det	kraftigste	anbefale	at	I	giver	dem	jeres	stemme.	
Det	er	svært	at	se	DKG	og	Helgoland	uden	de	to.	De	sidder	inde	med	så	meget	viden,	som	skal	afleveres	
videre	i	en	sund	proces.		

Vores	bestyrelse	skal	fornyes	over	tid,	og	vi	skal	sørge	for	at	få	nye	kørt	i	stilling	som	kan	tage	over.		Men	
historien	skal	følge	med	–	vi	skal	have	Helgolands	ånd	med,	det	skylder	vi	vores	gamle	forening	og	alle	de	
der	har	været	der	før	os.		

Vision	Den	aktuelle	situation	op	til	denne	generalforsamling	har	vist	mig,	at	demokratiet	i	DKG	kun	kan	
eksistere,	hvis	medlemmerne	får	mulighed	for	at	stemme	i	en	skriftlig	afstemning.	Det	er	alt	for	få	der	har	
tid	og	mulighed	for	at	kunne	komme	til	vores	generalforsamling.		Jeg	vil	derfor	arbejde	på	en	model,	hvor	
der	holdes	generalforsamling	med	mulighed	for	debat	som	vi	kender	det	i	dag,	og	efterfølgende	skriftlig	
afstemning,	som	alle	medlemmer	får	mulighed	for	at	deltage	i.		

Jeg	vil	have	fokus	på	de	muligheder	og	udfordringer	der	vil	være	i	forbindelse	med	vores	brugerdrevne	
drift.	Hvad	kommer	det	til	at	betyde	for	foreningens	liv	og	udvikling.	Vi	har	så	tit	sagt	til	hinanden:	hvad	hvis	
nu	vi	ejede	hele	badeanstalten	-	det	kan	måske	blive	en	realitet	–	og	hvad	gør	vi	så	.	

Jeg	vil	være	loyal	overfor	de	resultater	som	medlemsundersøgelsen	er	kommet	frem	til.		

Jeg	vil	bruge	de	medlemmer	der	sætter	sig	i	tænketanken	som	et	høringsforum	for	nogen	af	de	vanskelige	
beslutninger	vi	tager.	Det	kan	nemlig	være	svært	nogen	gange	at	finde	ud	af,	hvordan	man	som	bestyrelse	
skaber	de	bedste	løsninger,	fordi	for	de	fleste	er	vi	kun	en	badeforening	og	for	andre	er	det	hjerteblod.	Jeg	
vil	have	meget	fokus	på	at	vi	er	fleksible	og	giver	plads	for	udvikling	og	nytænkning.		

Jeg	vil	også	have	fokus	på	hvordan	vi	får	givet	bestyrelsesstafetten	videre,	således	at	viden	ikke	fortabes	og	
der	også	fremover	er	en	bestyrelse	som	nyder	opbakning	og	oplever	glæde	når	de	er	på.	

En	stemme	på	mig	er	en	stemme	på	en	kompetent	leder,	en	troværdig	og	erfaren	forhandlingspartner,	en	
formand	der	nyder	opbakning	i	bestyrelsen,	og	en	formand	som	vil	kunne	føre	foreningen	sikkert	gennem	
et	forhandlingsforløb	om	brugerdrevet	drift.		Og	en	formand	som	insisterer	på	kvalitet,	bæredygtighed	og	
at	vi	skal	have	det	sjovt.		

	

Hilsen	Kirsten	



Fra: Tania Leiton tale0107@gmail.com
Emne: Jeg melder mig som formandskandidat
Dato: 20. april 2017 kl. 06.54

Til: bestyrelsen DKG bestyrelsen@detkoldegys.dk, Det Kolde Gys dkg@detkoldegys.dk

Kære bestyrelse for Vinterbadeforeningen Det Kolde Gys

Jeg melder hermed mit formandskandidatur til kommende generalforsamling. Jeg ser frem til at modtage en bekræftelse på, at denne
er modtaget med et par ord om, hvordan I påtænker at promovere kandidaterne.

Da vi efterhånden er en stor forening med mange opgaver, synes jeg, at det må være på tide, at nye gode kræfter aflaster jer, der har
taget en flot tørn de sidste mange år. 

Da der kommer mange nye unge medlemmer, tænker jeg også, at det vil være sundt, hvis vi fik gennemsnitsalderen i bestyrelsen lidt
ned, så det bliver mere repræsentativt. Jeg håber derfor også, at bestyrelsen åbent vil opfordre gode og dygtige kandidater til at
stille op.

Herunder min motivationstekst - vedhæftet mit foto:

Jeg melder mig hermed på banen som formandskandidat til bestyrelsen for Vikingeforeningen
Det Kolde Gys . 

Jeg vil arbejde for, at vi får mere gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde, og får taget nogle gode
beslutninger som sikrer foreningen både ti og tyve år ud i tiden. Vi er efterhånden en stor
forening, og vi kommer af mange forskellige grunde: Nogle ønsker sindsro eller alenetid. Så er der
dem, der elsker det sociale, at komme til gus og så er dem, der kommer for et hurtigt dyp – måske
efter en løbetur. Der er mænd og kvinder, unge og ældre, nye og gamle medlemmer, dem med
børn og dem uden. Intet er finere end andet, og der skal være plads til alle slags vinterbadere –
dette skal bestyrelsen skabe rammerne for. 

Vi skal passe på de mange fine og gamle traditioner, og samtidig skal vi også give plads til, at
foreningen kan udvikle sig med nye traditioner og fællesskaber. Jeg mener, at vi har plads og
hjerterum  til det hele.

Jeg kunne godt tænke mig, at vores regler var enklere og mere overskuelige. At vi fik en
deltidsansat til at aflaste bestyrelsen med nogle af driftsopgaverne.  

Lidt om mig: Jeg er 41 år, har en teenager på 15 år og kommer på Helgoland 3-4 gange om ugen.
Med en tung baggrund i kommunikation og ledelse, har jeg masser af erfaring med udvikling af
massemedier, drift og interessenthåndtering. 

Derudover har jeg god erfaring med forskellige tillidshverv, fx 6 år som formand i en stor
andelsboligforening, som netværksleder og som mentor. 
I Det Kolde Gys har jeg bidraget som rundviser for nye medlemmer, arrangeret en hel del spa-
rejser og er aktiv gusmester. 

Jeg går ind for medlemsdemokrati og ordentlighed i bestyrelsesarbejdet – det er vigtigt at huske
på, at de valgte bestyrelsesmedlemmer er betroet af foreningens medlemmer til at sikre den
bedst mulige forening for så mange som muligt.

Har du spørgsmål eller forslag kan du kontakte mig på tale0107@gmail.com eller tlf 24686449. 

Iskolde gyserhilsner
Tania Leiton

De bedste hilsener
Tania 
 
... sendt fra webmail
 
Tania Leiton

LinkedIn: dk.linkedin.com/in/TaniaLeiton
Partner i www.mobilsauna.dk / www.facebook.com/Mobilsauna.dk
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Bestyrelsesmedlem	Kirsten	Bech	–	genopstiller			

Privat:	Er	67	år	og	pensioneret	pædagog.	Jeg	har	været	medlem	af	
foreningen	siden	1988	og	bader	dagligt	året	rundt.		

DKG	fakta:	Jeg	har	været	i	bestyrelsen	de	sidste	fire	år	og	har	været	
primus	motor	omkring	de	sociale	arrangementer,	som	Dåb,	Jul,	
standerhejsning	og	strygning	og	fuldmåne.	

Da	jeg	kommer	på	forskellige	tidspunkter	på	dagen,	har	jeg	en	god	
fornemmelse	for,	hvad	der	rører	sig	på	badeanstalten	og	er	meget	
praktisk	gris,	hvis	noget	ikke	fungerer	og	kontakter	håndværkere.	

Jeg	har	ligeledes	deltaget	i	de	fleste	Introduktioner	af	nye	medlemmer	
og	registrerer	og	laver	nøgler	til	dem,	og	deltager	også	ind	imellem,	i	
møder	med	kommunen,	håndværkere	m.m.	

Visioner:	Det	er	mit	ønske,	at	Det	kolde	Gys	fortsat	er	en	forening	med	gode	gamle	traditioner,	men	også	at	
være	åben	over	for	nye	tiltag,	som	bl.a.	cocktailgus	m.m.	

Jeg	ønsker,	at	bevare	muligheden	for	at	bade	kønsopdelt,	men	også	at	tilgodese	den	store	gruppe	der	
ønsker	at	bade	fælles	uden	tøj,	og	at	finde	en	holdbar	løsning	på	længere	sigt,	så	alle	bliver	glade.	Bl.a.	ved	
en	udvidelse	af	badeanstalten.	

Jeg	synes,	vi	har	en	god	og	velfungerende	bestyrelse,	og	jeg	ønsker	kun	at	fortsætte	mit	arbejde	i	denne	
med	Kirsten	Monrad	som	formand.	

	



	

Bestyrelsesmedlem	Per	Nørgaard	Andersen	-	
genopstiller	
Privat	52	år.	Er	desværre	forhindret	i	at	deltage	i	GF,	da	jeg	i	perioden	27.	
maj	til	15.	juni	deltager	i	en	større	NATO	øvelse	i	Estland	og	Tyskland,	i	kraft	
af	mit	virke	som	Major	ved	Danske	Division.	Selvstændig	erhvervsdrivende	
indenfor	bl.a.	ejendomme.	Uddannet	cand.merc.	fra	Handelshøjskolen	i	
Aarhus	1993.		

DKG	Fakta	Har	siddet	i	bestyrelsen	de	seneste	3	år,	jeg	tilbyder	at	fortsætte	
yderligere	2	år,	dersom	generalforsamlingen	ønsker	det.	

Visioner/holdninger	Bidrage	til	at	udføre	et	konstruktiv	bestyrelsesarbejde	
med	afsæt	i	medlemmernes	ønsker.	Påskønne	gusmestrenes	store	indsats.	Ser	gerne	en	mere	flexibel	
gæsteordning	–	og	mere	adgangskontrol.	Støtter	generelt	det	voksende	fællessegments	muligheder	men	er	
forstående	for	kønsopdelte	ønsker,	og	mener	at	bestyrelsen	skal	søge	at	opfylde	alle	tre	segmenters	ønsker	
gennem	en	udvidelse	af	eksisterende	anlæg/platform	–	og	at	problemerne	pt.	er	midlertidige.	Jeg	er	tillige	
medlem	af	Vinterbadeklubben	Jomsborg	i	Aarhus,	hvorfra	en	del	af	min	inspiration	kommer.	Det	er	ikke	
altid	jeg	er	enig	med	bestyrelsen,	men	ser	mangfoldigheden	som	en	del	af	den	nuværende	bestyrelses	
styrke.	Mht.	formandsvalget	har	jeg	stor	respekt	for	den	tid	og	energi	som	Kirsten	bruger	på	foreningen,	og	
uagtet	jeg	ikke	altid	er	enig	med	Kirsten,	kan	jeg	fortsætte	under	hendes	ledelse.	Jeg	kan	imidlertid	også	se	
Tanja	Leiton	som	formand	for	Det	kolde	Gys,	og	har	ingen	problemer	med	hendes	kandidatur	og	
formandskab	–	men	jeg	er	nok	også	af	den	holdning	at	det	ville	være	gavnligt	dersom	formandskandidaten	
generelt	forinden	har	siddet	i	bestyrelsen	m.h.p.	at	få	indsigt	i	foreningens	virke	og	mange	udfordringer.		

	
	

	



	

Bestyrelsesmedlem	Thomas	Christian	Trier	-	
genopstiller	
Privat	Jeg	er	50	år	og	er	næsten	færdig	med	at	læse	HD	i	Organisation	og	
Ledelse	med	speciale	i	HR	Ledelse.	Jeg	arbejder	i	DR’s	Koncerthus	som	
supervisor	og	styrer	den	daglige	drift	af	4-5	barer	eller	en	restaurant.	
Udover	DR	arbejder	jeg	også	på	Admiral	Hotel	i	selskabsafdelingen.	

	Jeg	trækker	på	min	store	erfaring	fra	BP	(British	Petroleum)	og	Statoil	hvor	
jeg	har	arbejdet	i	10	år	med	kundeservice	og	teknisk	rådgivning	inden	for	

smøreolie.	Mens	jeg	var	i	BP	var	jeg	med	til	at	flytte	en	afdeling	til	Oslo,	hvor	jeg	derefter	styrede	
leverancer	af	smøreolie	til	skibe	i	hele	verden,	som	sejlede	på	Castrol	brandet.		

Mens	jeg	arbejdede	for	Statoil	blev	jeg	valgt	som	formand	for	medarbejderrepræsentanterne	i	Danmark,	
hvor	jeg	repræsenterede	alle	funktionæransatte	i	Danmark.	Dette	gav	en	del	rejse	aktivitet	til	Stavanger,	
hvor	jeg	lærte	meget	om	samarbejdet	i	store	virksomheder.	

Aktuelt	er	jeg	i	bestyrelsen	i	vores	ejerforening	(365	medlemmer)	og	i	vores	gårdlaug.		

Jeg	er	en	person	der	går	ind	og	tager	ansvar	og	handler.	Jeg	er	åben	og	har	nemt	ved	at	knytte	kontakter.	

DKG	Fakta	Jeg	har	været	medlem	af	bestyrelsen	i	4	år	og	er	på	valg	i	år.	I	mine	år	på	Helgoland	har	jeg	taget	
mig	af	den	daglige	kontakt	til	leverandører	og	været	en	stor	del	af	planlægningen	og	driften	af	vores	nye	
saunaer.	Jeg	kommer	meget	på	Helgoland	og	kan	godt	lide	at	fikse	små	ting	eller	rense	en	trappe,	det	er	jo	
ikke	til	alt,	vi	behøver	at	ringe	efter	en	håndværker.		

Visioner	Jeg	mener	at	bestyrelsen	og	alle	medlemmer	bør	støtte	op	om	foreningen	og	måske	hjælpe	til,	for	
ellers	mister	vi	forenings	sammenholdet.	Jeg	er	stor	modstander	af	en	lønnet	administrator/gårdmand	da	
jeg	mener	vi	så	er	i	færd	med	at	opløse	foreningen,	fordi	foreningstraditionen	giver	sammenhold	og	ansvar.	
Det	er	jo	en	nydelse,	at	en	forening	på	4.600	medlemmer	kan	være	foreningsdrevet	og	netop	det	mener	jeg	
er	den	nuværende	bestyrelses	største	styrke.	

	

	



Fra: Casper Biering casper@biering.dk
Emne: Kandidat til bestyrelsen
Dato: 19. april 2017 kl. 08.04

Til: dkg@detkoldegys.dk, bestyrelsen@detkoldegys.dk

Kære bestyrelse og medlemmer,

Jeg vil gerne stille op til bestyrelsen, for at give en hjælpende hånd
med til at få det praktiske til at køre og få en dybere medindsigt i de
mange beslutninger.

Jeg er programmør og systemadministrator som selvstændig
erhvervsdrivende, og kan helt sikkert hjælpe med at få hjemmeside,
email, medlem- og nøglesystem m.m. til at spille optimalt, og har bl.a.
idéer til tekniske løsninger til forbedring af de nuværende
gæste-regler.

Eftersom foreningen nu er kraftigt vokset, har vi brug for en løbende
demokratisk kommunikation og proces, så vi favner både flertallet og
minoriteterne. Det vil kun øge engagementet og fællesskabet i
foreningen. I den forbindelse glæder jeg mig til at høre resultaterne af
spørgeskema-undersøgelsen.

Jeg har været medlem i 4 år, gusmester i ca. halvandet års tid, og har
været i bestyrelsen i min andelsbolig i flere år.

Jeg ser frem til en fantastisk generalforsamling, og tager gerne imod
spørgsmål eller forslag på casper@biering.dk / 40 68 88 40.

Mvh,
Casper Biering
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Fra: Ivan Als lundorfliv@yahoo.dk
Emne: Jeg stiller op til bestyrelsen
Dato: 3. april 2017 kl. 21.02

Til: Bestyrelsen@detkoldegys.dk, dkg@detkoldegys.dk

Til bestyrelsen for Det Kolde Gys

Jeg, ivan Als, vil gerne stille op til bestyrelsen for Det Kolde Gys til kommende generalforsamling 2017.
Jeg vil samtidig opfordre bestyrelsen, til at motivere bredt i foreningen efter nye og yngre bestyrelsesmedlemmer.

Min motivation
Jeg er rigtig glad for at vinterbade og være en del af en unik historik for Helgoland og en gammel vinterbadeforening.
Jeg kan rigtigt godt lide at komme derned, og er også temmelig glad for gus.
Jeg er fitnessinstruktør, massør og akupunktør hos SAS og stiller op til DM i freestyle gus for Comwell Spa :-)
Det kunne være fedt at udvide motionshjørnet, få opgraderet toiletterne og jeg er fortaler for, at vi får en fast deltids m/k i en slags
viceværtfunktion på Helgoland.
Jeg har efterhånden fået et godt socialt fællesskab på Helgoland, og vil gerne være med til at dyrke andre sociale fællesskaber.
Derudover kunne jeg godt tænke mig at se mere åbenhed mellem bestyrelse og medlemmer og få trimmet både de skrevne og uskrevne
regler, fx nogle klare regler omkring karantæne.
Jeg har rigtigt meget på mit gushjerte :-)
Jeg glæder mig til et kommende samarbejde med bestyrelsen.
Venlig hilsen 
Ivan Als
tlf 24838137
mail lundorfliv@yahoo.dk

Sendt fra min iPhone
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Meddelelse om opstilling som kandidat til menigt 
bestyrelsesmedlem i Det Kolde Gys. 
 
Undertegnede meddeler hermed sin opstilling som kandidat til menigt bestyrelsesmedlem 
i Det Kolde Gys. 
 
 
Motivering 
Jeg har gennem de sidste 9 år kommet jævnligt i Det Kolde Gys og nyder det gode 
selskab samt de udvidede tilbud foreningen har budt på over årene. 
Jeg benytter mig af alle de tilbud der er, men jeg mener at der er et stort potentiale for 
at udvide foreningens tilbud til medlemmerne.  
Jeg vil arbejde for en hurtigere sagsbehandling af mindre medlemsønsker samt gøre brug 
af prøveperioder med nye tiltag for at kunne tage en informeret beslutning før tiltag eller 
afslag. 
Jeg er tilhænger af en forening der er defineret af medlemmernes ønsker og behov, også 
hvis de udvikler sig over tid.  
Jeg vil arbejde åbent og ærligt, og kommunikere så meget og så tidligt som muligt 
omkring bestyrelsens tanker og visioner.  
 
Om mig. 
Jeg er 39 år og bor sammen med min kæreste Suzi i en lejlighed her i København. Jeg 
arbejder til dagligt som leder af brugerdrevet udvikling i en Medicinalvirksomhed. Når jeg 
ikke hopper i bølgen fra DKG, så gør jeg det i forbindelse med surfing, svømning eller 
undervandsrugby rundt omkring amager eller i byens svømmehaller. 
Jeg har erfaring fra tidligere tillidshverv i bestyrelsen i en faglig organisation samt 
nuværende formandskab i min ejerforening.  
 
Hvis du har spørgsmål vedr. mit kandidatur er du velkommen til at skrive på 
rasmus@klinck.dk 
-eller fange mig på Helgoland 
 
Med Venlig Hilsen   
Rasmus Klinck 
Medlemsnummer: 407979 
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