Den årlige ordinære generalforsamling i Vikingeforeningen Det Kolde Gys afholdes:
Tirsdag den 29. maj 2018 kl 19.00
på Gerbrandskolen, Gerbrandsvej 9, 2300 København
(tæt på Sundbyvester Plads).
Generalforsamlingen starter præcis kl. 19.00 og slutter senest kl. 22.00, så kom i god tid, så der er tid til registrering,
en sandwich og en snak med hinanden. Du skal nå at være registreret og få stemmesedler inden kl 19.00.
Vi serverer sandwich og starter registrering kl 17.00.
Dagsorden omfatter følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af årsregnskab
Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt interne revisorer, Lis Meyer stiller op som kasserer, Dorrit
Erlandsson og Troels Norup Panild genopstiller som bestyrelsesmedlem. Thomas Frisendal stiller op som
revisor, Anders Hjorth genopstiller som revisor. Der er ikke indkommet andre kandidater
6. Forslag fra bestyrelsen om Urafstemning (vedtægtsændring)
7. Forslag fra Tænketanken om en sommer fællesafdeling med soldæk, bademulighed og sauna. Bestyrelsen
støtter forslaget fra Tænketanken. Såfremt forslaget vedtages, bortfalder de 2 næste forslag.
8. Forslag fra bestyrelsen om fællesafdeling med soldæk og bademulighed
9. Forslag fra bestyrelsen om fælles sommersauna fra kl 18 til kl 10
10. Eventuelt.
I år er der 2 fremtidsorienterede forslag.
1.

Forslag om at afstemninger på generalforsamlinger fremover kan afvikles elektronisk i visse situationer.
Forslaget er en erkendelse af, at vi nu er så mange, at vi skal leje Bella Centret for at få plads til alle, og at det
kan være svært for medlemmerne at afse tid til at deltage i den årlige generalforsamling. For at alle
medlemmer kan få mulighed for at stemme og gøre deres indflydelse gældende, foreslås en
vedtægtsændring så forslag kan komme til urafstemning hos alle medlemmerne.

2.

Forslag om en sommer fælles afdeling. Forslaget er udarbejdet af den tænketank, der blev nedsat på sidste
års generalforsamling. Tænketanken har arbejdet hårdt for at finde en løsning, der giver mulighed for
solbadning, badning, omklædning og sauna for alle 3 segmenter: dame, herre og fælles. Og det er faktisk
lykkedes for den.

Tænketanken skitserer både en vision for en udbygning af badeanstalten og et konkret forslag til en løsning, så vi i fuld
respekt for de tre segmenters ønsker, kan tilbyde gode forhold for alle frem til visionen kan indfries. Det, vi skal
stemme om, er således en løsning frem til, at vi kan realisere visionen om en udbygning af badeanstalten.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde talstærkt op, og dels støtte, at alle medlemmer fremover får
mulighed for at stemme og dels være med til at støtte Tænketankens arbejde.
Med din stemme kan du være med til at sætte nye standarder for vores forening, samtidig med at vi værner om og
sikrer det traditionelle Helgolands særkende. Vi rækker ind i fremtiden ved at stå på de gamle Helgoland traditioner,
som vi alle holder så meget af. Derfor ser vi frem til, at du kommer og hjælper os med at realisere visionen og vores
aktuelle udfordring.
Bestyrelsen, den 23. maj 2018

Beretning til generalforsamling den 29. maj 2018
Nøgletal
Vi er nu 5.024 medlemmer. 4.329 fornyede deres medlemskab, 646 er nye medlemmer,
49 er genindmeldte medlemmer. Vi er stadig 2/3 kvinder og 1/3 mænd. Vores
aldersgennemsnit er 46 år.

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med disse tre hovedpunkter.
1: udvikling, 2: udbygge eksisterende faciliteter og 3: drift.

Ad 1: Udvikling – det fremadrettede
1.1 Etablering af en sommerafdeling for fællesbadere
Vi har ingen fællesafdeling i perioden fra 1. maj til 1. oktober. Det er ikke holdbart at en
stor og stigende del af vores medlemmer kun får opfyldt deres behov i de 7 af årets 12
måneder.
På sidste års generalforsamling blev der derfor nedsat en tænketank, som skulle komme
med forslag til GF 2018 om en bedre udnyttelse af vores faciliteter, således at der var
gode muligheder for både kvinder, mænd og fællesbadere.
Tænketanken har arbejdet hårdt og er lykkedes med et enigt forslag, som bestyrelsen
støtter fuldt ud. Undervejs holdt tænketanken medlemsmøder og spurgte samtlige
medlemmer i en elektronisk undersøgelse.
Tænketankens forslag er en midlertidig løsning, idet tænketanken meget hurtigt kom til, at
det er nødvendigt at udbygge badeanstalten, så der bliver mulighed for at etablere 3 store
selvstændige afdelinger og dermed også fortsat plads til de mange nye, der ønsker at
være medlem.
At etablere en tænketank og lægge en konkret udviklingsopgave i tænketanken, har været
en rigtig god ide. Bestyrelsen vil derfor også i 2019 etablere en eller flere tænketanke, som
kan drive udviklingsopgaver.

1.2 Vedtægtsændring, så urafstemning bliver en mulighed
Bestyrelsen har udarbejdet forslag til vedtægtsændring, så det fremover bliver muligt at
stemme elektronisk. Det sker af to årsager. Dels er vi nu så mange, at det både er svært

og omkostningsfuldt at skaffe plads til alle. Dels har ca. 95% medlemmerne reelt ikke
indflydelse på beslutningerne, fordi det er relativt få, der kommer til generalforsamlingen.
Bestyrelsen finder det utroværdigt og uholdbart, at vi satser på, at der kun kommer et par
hundrede, og at vi derfor ikke behøver at leje Bella Centret. Faktum er jo, at vi har et
demokratisk underskud, og det kan true foreningen på sigt.
Vi skal nemlig sikre, at medlemmerne fastholder ejerskab og ansvar for foreningen, og
medlemmerne skal derfor have mulighed for at udøve deres direkte medlemsindflydelse,
ved at kunne afgive stemme til generalforsamlingsbeslutninger.
Vi håber derfor, at den kommende generalforsamling vil bakke op om forslaget.

1.3 Etablering af offentlig fælles nøgen afdeling
Der er behov for en offentlig fælles nøgenafdeling, i hele den offentlige åbningstid, fra 1.
maj til 1. oktober. Bestyrelsen har rettet henvendelse herom til forvaltningen, og har haft
foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget var enig i behovet og bad forvaltningen
finde en løsning sammen med DKG. På møde i udvalget ultimo april, blev den model
forvaltningen og DKG havde aftalt, tiltrådt.
Der foretages derfor en afskærmning af området på fællesafdelingen, syd for og øst for
kongressen. Udsigten fra kongressen bevares. Området er p.t. afmærket med tape på
brædderne og der er ophængt piktogrammer som viser, at det er tekstilfrit område for 18+,
altså voksne. Der er bestilt opsætning af sejldugsafskærmning i Helglandgrøn.
Afskærmningen fjernes 1. oktober. DKG betaler omkostningerne.

Ad 2: Udbygning af eksisterende forhold
Bestyrelsen har iværksat følgende opgaver:
1. De nye saunaer er blevet færdigbygget og der er monteret højtaleranlæg i den store
sauna på herreafdelingen
2. Der bliver meget snart påbegyndt:
• Pålægning af brædder på de to yderste byggefelter på dame og herreafdelingen, så
dækspladsen udvides
• Thekøkken i kongressen
• Koldtvandsbruser på fællesafdelingen
3. Der er indkøbt arbejdsplatform, og udnævnt flådeansvarlig med titel af Admiral
4. Der er påbegyndt udarbejdelse af en bog om DKG i anledning af vores 90 års jubilæum
i 2019. Redaktion, tekst og billede udføres af medlemmer med stort kendskab til
foreningen, og baseret på righoldigt materiale i Sundby lokalhistoriske arkiv.

5. I forbindelse med datadirektivet er der indgået aftale med Conventus om sletning af
inaktive medlemsoplysninger og der er udarbejdet datapolitik. Foreningen videregiver ikke,
og har aldrig videregivet medlemsoplysninger. Foreningen har kun de persondata som
medlemmerne selv har indtastet, og medlemmerne kan selv gå ind og slette eller ændre i
deres data.
Ad 3 Drift og årets gang
Drift
Vi har heldigvis et rigtigt godt hold af professionelle som bistår os.
1. Mark og Johan fra Sundby Rengøring er vores faste samarbejdspartner på alt med
rengøring og fjernelse af affald . De gør rent 3 gange om ugen, toiletter dog 5 gange
ugentlig.
2. Bodil fra Logik er blevet fast vicevært. Bodil kommer 1 gang om ugen og klarer løbende
vedligehold. Man kontakter Bodil om opgaver ved at skrive til
vedligeholdelse@detkoldegys.dk
3. Logik er vores faste samarbejdspartner på alt med træ og byggeri
4. Søren fra PAN elektrik er vores faste samarbejdspartner på alt med el og ventilation og
saunaovne
5. Carsten og Mike fra Mejlshede er vores faste samarbejdspartner på alt med låse og
nøgler.
Medlemmerne kan købe erstatningsnøgler hos Mejlshede. Det står på hjemmesiden
hvordan.
6. Lisbet Slot fra Administrationsbureauet er vores faste samarbejdspartner på alt med
betalinger og bogføring
Og herudover er der mange medlemmer der bistår. Ulla og Steen med måtter i saunaen,
Jonathan med plaster, Admiral Jan med flåden, Ceremonimesteren ved alle mærkedage,
morgenholdet og gusmestre ved arrangementer. Jørn med kaffe til intro . osv Alle er ikke
nævnt og ingen er derfor glemt .
Har du en noget, du gerne vil bidrage med, så sig til.

Introduktion
Vi har holdt 12 introforløb og budt velkommen til 646 søde og positive og glade nye
medlemmer.

Tilmelding foregår elektronisk og vi melder ud ca 14 dage før, hvornår der åbnes for
tilmelding. Det betyder, at mange går ind på systemet samtidig, og så blokerer det. Det
kan vi ikke hindre. Tilmeldingen ligger i medlemssystemet Conventus. Der skal så prøves
igen og igen. Ved nogen af tilmeldingerne går der under en time før alle pladser er taget,
ved andre tilmeldinger har det taget 2 døgn.
Saunagus
Der har været sanagus 16 gange ugentligt i perioden fra 1. oktober til 1. maj. Og i
sommerperioden 1 gang dagligt om aftenen. Alle gus afholdes af medlemmer på frivillig
basis.

Dåb og dåbsfest
Vi har døbt 24 skrællinger og 6 25 års jubilarer.
Jubilarerne fik vikingenavne: Anne, Tanja, Barbara, Lillian, Knud-Erik og Rudi hedder nu
Morgenrøde, Morgendug, Morgenfrue, Morgenstjerne, Bygmester og Skjalden.
Vi havde desværre kun den is i vandet, som vi havde indkøbt til lejligheden.
Om aftenen havde vi fest med musik og dans, hvor nærmest alle var på dansegulvet.

Andre arrangementer
Vi har holdt standerhejsning, julefrokost, nytårskur og standerstrygning.
Vi har holdt 2 gæstedage, hvor det var muligt for alle medlemmer at tage gæster med.
Og gusmestrene har holdt cocktailgus og julegus med gløgg og risalamande.

Grødisen
I år kom Kong Vinter med grødis til os. Det vil vi huske ham for. Og grødisen kom så tilpas
langt hen på vinteren så vi havde masser af dagslys. Grødisen bragte stor fælles glæde
og meget vigtig, demonstrerede, hvor gode vi er til at passe på hinanden. Vi så det når der
blev hakket is af trappen, udvidet badehuller og tilskadekomne blev hevet sikkert op ad
trappen. Grødisen gav virkelig meget fælles glæde og smil og snak. Stor tak til Kong
Vinter, vi overvejer et livsvarigt æresmedlemsskab.

Fællessaunaen, kongressen og fællesskab.
Fællessaunaen skaber gode rammer for samvær og fællesskab.

Mange gode gusarrangementer har bakket op og styrket vores fællesskab.
Der skal her lyde en særlig tak til gusmestrene, fordi I så høj grad har bidraget til, at vi har
kunnet lægge sidste års generalforsamlinger bag os, og med godt kammeratskab har set
fremad.
Nye medlemmer har stor nytte af at komme til gus, fordi de her oplever en nem måde at
komme i kontakt med andre medlemmer. Og så er det pludselig ikke spor svært at komme
alene ned og bade.
Arrangementerne i forbindelse med gus, er også rigtig gode til at skabe kontakt og
fællesskab med øvrige medlemmer, det være sig eftermiddagskaffen om tirsdagen eller
cocktailgus og julegus med risalamanden.
Vi har også morgenholdet med morgensang kl 7, og der er fuldmåneskins-badning hvor
alle er velkomne.
Kongressen som er det officielle navn på huset, fungerer også fint for fælles samvær.
I vinterhalvåret er der mulighed for at lave kaffe og the, så der er noget at mødes om.
Mange har fundet ud af at det er en god arbejdsplads i det daglige. Der må gerne snakkes
i fælleshuset, også livligt, også selv om nogen arbejder. Det er ikke en læsesal. Og
pladsen er fælles. Det er muligt for alle medlemmer, at komme ind og sætte sig og snakke
med hinanden.
Det er således bestyrelsens opfattelse, at på sigt kan samværet på den ordinære
generalforsamling med fordel erstattes af debatmøder og en række andre muligheder for
samvær på tværs i foreningen.

Foreningens faciliteter og samarbejdsfora
1. Gæster
Ifølge vores nuværende brugeraftale med Københavns kommune må vi kun give adgang
for medlemmer, og derfor må vi ikke indgå gæsteaftaler.
Lille Helgoland er vores eget. Derfor kan medlemmerne tage en gæst med på Lille
Helgoland, hvis man skriver i forvejen til dkg@detkoldegys.dk og fortæller hvornår.
2. Børn
Børn kan i vinterperioden medtages på fællesafdelingen om søndagen fra kl 9 til kl 14..
3. Samarbejder
•

Vi samarbejder med øvrige vinterbadeforeninger i Danmark og nogle af foreningens
medlemmer har også kontakt til enkelte udenlandske foreninger.

•

•
•
•

Det lån vi ydede til Hvidovre vinterbadeforening, så de kunne komme i gang med at
bygge faciliteter og tiltrække medlemmer er tilbagebetalt. Vi ønsker Hvidovre
tillykke!
Kirsten Bech har afløst Thomas Frisendal i Parkbrugerrådet for Amager Strand. Vi
har ikke længere repræsentant i 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 har bestået af
Troels Norup Panild, Kirsten Bech, Dorrit Erlandsson, Rasmus Klinck, Per Nørgaard
Andersen, Thomas Frisendal (kasserer) og Kirsten Monrad Jensen (formand).
Bestyrelsen har fungeret rigtig godt. Vi har haft et meget fint samarbejde. Vi har tænkt
både store tanker, og forholdt os til en række praktiske forhold. Det er foregået i en god og
åben atmosfære, hvor alle har bidraget og taget fat. Vi har også haft det sjovt og været
glade for at være sammen.
Vi har holdt bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden. Referater ligger på hjemmesiden.
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.
Tak for den omsorg I viser til hinanden!
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. og for jeres
opbakning og støtte til de gamle traditioner.
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
26. maj 2017

Bestyrelsen udgør frem til generalforsamlingen:
Kirsten Monrad Jensen, valgt som formand maj 2017, ikke på valg
Thomas Frisendal, valgt som kasserer maj 2016, modtager ikke genvalg
Rasmus Klinck , valgt som bestyrelsesmedlem maj 2017, ikke på valg
Kirsten Bech, valgt som bestyrelsesmedlem maj 2017, ikke på valg
Per Nørgaard, valgt som bestyrelsesmedlem maj 2017, ikke på valg
Dorrit Erlandsson, valgt som bestyrelsesmedlem maj 2016, modtager genvalg
Troels Norup Panild, valgt som bestyrelsesmedlem maj 2016, modtager genvalg

Konto

Vikingeforeningen Det Kolde Gys

2017 - 2018
Regnskab

2018 - 2019
Budget Kommentar

Financiering

INDTÆGTER
1100
1120
1125
1130

Kontingent
Andre indtægter
Sponsorater
Renteindtægter
Indtægter i alt

3.547.200
5.610

3.660.000 500 nye, 300 frafald, 100 genindm.
5.000

3.552.810

3.665.000

UDGIFTER

2210
2215
2220
2230
2240
2250
2275

LOKALE OMK
Husleje
Forsikringer
Rengøring og renovation
El
Inventar
Sauna-projekt
Foranalyse af udvidelsesmuligheder
Lokaleomk. I alt

-96.311
-32.349
-310.845
-250.000
-14.893
-36.628
-300.000
-1.041.025

-150.000
-40.000
-350.000
-650.000 2017-2018 + 2018-2019
-50.000
0
-350.000 Jurist 150.000 + arkitekt 200.000
-1.590.000

2410
2420
2450
2460
2475

DRIFT OMK
Reparationer og vedligeholdelse
Låse og nøgler (alt fra Mejlshede)
Værktøj og materialer
Småanskaffelser
Sauna Gus
Driftudgifter i alt

-848.720
-242.486
-180
-41.383
-22.178
-1.154.947

-1.550.000 Fra 2017-2018 samt en del nye.
-300.000
-30.000
-60.000
-40.000
-1.980.000
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Hensat 350.000 fra 2017-2018

Hensat 150.000 fra 2017-2018

Hensat 500.000 fra 2017-2018

Konto
2510
2520
2540
2550
2610
2620
2630
2660
2680
2681

Vikingeforeningen Det Kolde Gys
ADMINISTRATIONS OMK
Kontingenter andre foreninger
Gebyrer og porto
Kontorartikler
Kopiering
Godtgørelse tilbestyrelsemedlemmer
EDB, alle udgifter
Kursus
Bogholder & ekstern revisor
Advokat
Advokatomkostninger, personsager
Administrationsomk i alt

2017 - 2018
Regnskab

2018 - 2019
Budget Kommentar

-6.550
-36.467
-5.093
-7.413
-26.250
-54.581
-6.185
-75.503
-121.875
-6.250
-346.166

-10.000
-40.000
-5.000
-10.000
-30.000
-100.000 Inkl. ny hjemmeside
-10.000
-80.000
-80.000
0
-365.000

3010
3030
3050
3060

MØDER og REPRÆSENTATION
Møder
Generalforsamling
Gaver og blomster
Kørsel og transport
Møder og rep i alt

-56.561
-104.765
-5.261
-949
-167.536

-60.000
-75.000
-5.000
-5.000
-145.000

3310
3330
3370
3380

ARRANGEMENTER
Standerhejsning & standerstrygning
Dåb
VID tilskud
Andre arrangementer
Arrangementer i alt

-22.560
-81.584
0
-66.903
-171.046

-35.000
-90.000
0
-400.000 Herunder 90 års jubilæum inkl. bog
-525.000

Udgifter i alt
Hensat fra 2017-2018
Resultat i alt

-2.880.720
672.090

-4.605.000
1.000.000 Jf. ovenfor
60.000
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Ordinær generalforsamling Det Kolde Gys 29. maj 2018
Bestyrelsen stiller forslag om et styrket medlemsdemokrati
Vi er en forening, og styret af et medlemsdemokrati, hvor generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed.
Vores medlemsdemokrati er imidlertid udfordret. Dels er vi nu så store, pt 5.000 medlemmer, at det
praktisk vil være en meget stor udfordring, hvis bare halvdelen af medlemmerne mødte op, og dels kan det
være svært for medlemmerne at afse tid til at deltage i generalforsamlingerne. Erfaringsmæssigt kommer
der under 5%, bortset fra sidste år, hvor vi på den første generalforsamling kom over 10%. Det giver et
væsentligt demokratisk underskud og betyder, at størstedelen af medlemmerne ikke har direkte
indflydelse.
Bestyrelsen fremsætter derfor forslag om urafstemning. Urafstemning er en skriftlig afstemning som
afvikles over nettet. Det betyder, at samtlige medlemmer får mulighed for at tage stilling og får mulighed
for direkte indflydelse.
Vores medlemsundersøgelser viser, at medlemmerne gerne vil tage stilling elektronisk, så det er vores
opfattelse at tiden er moden til at gennemføre nogle af beslutningerne elektronisk.
Forslaget giver både bestyrelsen og medlemmerne mulighed for at sende et forslag til urafstemning.
Urafstemning afvikles ved at alle får tilsendt et link til deres emailadresse. Der anvendes et særligt program
fra en professionel udbyder, f.eks. Rambøll, så det sikres, at hvert medlem kun kan stemme en gang og at
afstemningen er hemmelig. Den på generalforsamlingen valgte dirigent overvåger processen og godkender
resultatet.
Der gives en frist på mindst 2 uger til at stemme. Fristen må ikke ligge i juli, så vi undgå at afstemningen
kolliderer med det tidspunkt, hvor flest er på sommerferie.
Der afholdes ordinær generalforsamling som hidtil. Forslag som skal til urafstemning debatteres og
hovedpunkter fra debatten sendes med ud, så synspunkter fra generalforsamlingen er kendt for alle, når de
skal stemme elektronisk.
Bestyrelsen håber generalforsamlingen vil bakke op om denne nødvendige nytænkning, så vi sikrer en
medlemsengageret forening i mange år frem over.
Så mød op, en vedtagelse kræver 2/3 flertal, fordi det er en vedtægtsændring.

Bestyrelsen, den 23. maj 2018

Ordinær generalforsamling Det Kolde Gys 29. maj 2018

Forslag til nye vedtægter
(Version 23-05-2018)
Vedtægter for Vikingeforeningen Det Kolde Gys
CVR nr. 13 42 57 36
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Vikingeforeningen Det Kolde Gys. Foreningen er stiftet i 1929.
Stk. 2. Foreningen har hjemsted på badeanstalten Amager Helgoland i Københavns Kommune
§ 2. Formål og organisering
Stk. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne havbade under bedst mulige forhold såvel vinter
som sommer.
Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at forestå driften af foreningen og til at
repræsentere foreningen i forhold til myndigheder mv.
§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer af foreningen kan optages enhver, der er fyldt 18 år.
Stk. 2. Børn kan optages som medlem. Bestyrelsen fastsætter regler for børn under 18 år.
Børnemedlemmer må kun komme på Helgoland ifølge med et voksent medlem.
Stk. 3. Bestyrelsen optager nye medlemmer og fastsætter vilkår for hvornår medlemskabet aktiveres.
Stk. 4. Kun medlemmer har adgang til Helgoland udenfor den offentlige åbningstid. Medlemsskabet er
personligt og adgangsmuligheden må derfor ikke anvendes af andre. Dokumentation for gyldigt
medlemskab skal fremvises på bestyrelsens forlangende. Medlemmer af foreningen må ikke tage ikkemedlemmer med.
§ 4 Kontingent
Stk. 1. Medlemskontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen
fastsætter opkrævningsform. Kontingentet skal være betalt senest den 1. oktober. Medlemmerne er selv
ansvarlig for at betale til tiden på den af bestyrelsen anviste måde. Såfremt dette ikke overholdes,
fortabes medlemsskabet.

Stk. 2. Medlemmer, som er fyldt 80 år, og som har været medlem i mindst 10 år, tilbydes
kontingentfrihed. Bestyrelsen kan herudover i konkrete tilfælde give kontingentfrihed.
Bestyrelsesmedlemmer har kontingentfri-hed.
§ 5 Karantæne og eksklusion
Stk. 1. Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra foreningen midlertidigt (karantæne) i en periode fra 1
måned til 6 måneder eller varigt (eksklusion). Bestyrelsens endelige beslutning om eksklusion kan dog
først træffes efter, at medlemmet med en frist på 2 uger skriftligt har haft mulighed for at udtale sig til
bestyrelsen om den påtænkte eksklusion.
Stk. 2. Et medlem kan få karantæne eller blive ekskluderet fra foreningen, såfremt
1) medlemmet medtager eller giver adgang for ikke-medlemmer til Helgoland
2) medlemmet gentagne gange udviser dårlig opførsel,
3 ikke følger bestyrelsens rimeligt begrundede anvisninger, eller
3) medlemmet på anden måde handler til skade for foreningen eller dens omdømme
Stk. 3. Et ekskluderet medlem kan senest 2 uger efter at eksklusionen er meddelt, kræve bestyrelsens
beslutning om eksklusion prøvet på den følgende ordinære generalforsamling.
Stk. 4 Bestyrelsen kan dog vælge at beslutningen i stedet bliver prøvet på en ekstraordinær
generalforsamling
§ 6 Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse af foreningen kan når som helst ske skriftligt til bestyrelsen. Kontingent for den
resterende del af kontingentperioden refunderes ikke.
§ 7. Generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i maj.
Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent(er)
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens aflæggelse af beretning for det forløbne år
5. Godkendelse af årsregnskab
6. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
7. Valg af formand, kasserer samt bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af interne revisorer
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt
Stk. 3. Bestyrelsen meddeler tid og sted med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside og ved
opslag på Helgoland.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder dagsordenen og fremsætter forslag, herunder budget for kommende
regnskabsår.
Stk. 5. Medlemsforslag skal fremsættes over for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.
Medlemsforslag skal optages på dagsordenen, hvis det er fremsat af mindst 30 medlemmer, eller hvis
bestyrelsen er enig i at forslaget skal optages på dagsordenen. Det skal udtrykkeligt angives i
medlemsforslaget, hvis det ønskes sendt til urafstemning.
Stk. 6. Kandidater til bestyrelsen skal skriftligt melde og motivere deres kandidatur til bestyrelsen, senest
3 uger før generalforsamlingen.
Stk. 7. Bestyrelsen lægger senest 5 dage før generalforsamlingen dagsordenen med tilhørende bilag,
herunder årsregnskab og budgetforslag, på foreningens hjemmeside og til gennemsyn på Helgoland.
Stk. 8. Generalforsamlingen vælger en dirigent og en referent, som ikke må være medlem af bestyrelsen
og som kan være eksterne.
Stk. 9. Alle sager undtagen vedtægtsændringer afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne
stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Blanke stemmer anses som ikke afgivne stemmer.
Stk. 10. Afstemninger om personspørgsmål er skriftlige. Øvrige afstemninger sker ved håndsoprækning
med-mindre dirigenten, bestyrelsen eller mindst halvdelen af deltagerne begærer skriftlig afstemning.
Stk. 11. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.
Stk. 12. Medlemsforslag, som er fremsat af mindst 30 medlemmer, bortfalder, hvis ikke mindst 20 af
forslagsstillerne er til stede ved afstemningen.
Stk. 13. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen. Referatet godkendes og underskrives af
dirigent, formand og referent. Referatet lægges på foreningens hjemmeside og til gennemsyn på
Helgoland.
§ 7a. Urafstemning
Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at et medlemsforslag eller et forslag fra bestyrelsen skal sendes til
urafstemning blandt medlemmerne. Beslutning herom meddeles af bestyrelsen samtidig med endelig
dagsorden, jfr. § 7, stk. 7.
Stk. 2. Såfremt et forslag ændres på generalforsamlingen og efterfølgende vedtages, kan bestyrelsen på
generalforsamlingen beslutte, at det ændrede forslag skal sendes til urafstemning.
Stk. 3. En gruppe på mindst 30 medlemmer kan stille forslag om, at et forslag skal sendes til
urafstemning. Et sådant forslag skal fremsættes over for bestyrelsen senest 48 timer før

generalforsamlingens start. Forslaget sendes til urafstemning, hvis mindst 40 % af de afgivne stemmer
på generalforsamlingen stemmer for det, eller hvis bestyrelsen er enig.
Stk. 4. Generalforsamlingen drøfter forslag, der sendes til urafstemning. Hovedpunkter fra drøftelsen
indgår i det materiale, der sendes til medlemmerne i forbindelse med urafstemningen.
Stk. 5. Der skal være mindst 2 og højst 4 uger, hvor man kan stemme til en urafstemning. Juli måned
tæller ikke med ved opgørelsen af fristen. Linket til urafstemning sendes til den e-mailadresse, der er
angivet i medlemssystemet. Såfremt medlemmet ikke har angivet en aktiv og virksom e-mailadresse,
kan der ikke afgives stemme. Urafstemning gennemføres elektronisk af et eksternt firma, som sikrer
anonymitet og korrekt databehandling.
Stk. 6. Det er den på generalforsamlingen valgte dirigent, der påser afholdelsen af urafstemningen og
godkender resultatet af urafstemningen.
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen. Hvis mindst 100
medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen om ekstraordinær generalforsamling med angivelse af et eller
flere bestemte emner til behandling, skal bestyrelsen indkalde hertil inden 4 uger.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme bestemmelser som ordinær
generalforsamling med relevante tillempninger. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med
mindst 2 ugers varsel.
Stk. 3. Hvis den ekstraordinære generalforsamling afholdes på baggrund af en anmodning fra mindst 100
medlemmer, jfr. stk. 1, skal mindst 50 af disse være til stede, for at generalforsamlingen er
beslutningsdygtig.
Stk. 4. Reglerne om urafstemning i § 7a gældende tilsvarende for ekstraordinære generalforsamlinger
med relevante tillempninger jfr. stk. 2.
Stk. 5. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig i henhold til stk. 3, bortfalder muligheden
for urafstemningen, medmindre bestyrelsen beslutter at medlemsforslaget skal sendes til urafstemning
Stk. 6. Bestyrelsen kan beslutte at ekstraordinær generalforsamling kun afholdes som urafstemning. Det
er den på den seneste ordinære generalforsamling valgte dirigent, der påser afholdelsen af
urafstemningen og godkender resultatet af urafstemningen.

§ 9. Bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og fem bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen
varetager foreningens daglige drift.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges for 2 år, således at formand og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige
årstal, og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Hvert medlem kan stemme på det
antal kandidater som der skal besættes bestyrelsesposter til Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.
Stk. 3. Medlemmerne er valgbare til bestyrelsen efter 2 års medlemskab.
Stk. 4. Såfremt formand og/eller kasserer går af, inden deres valgperiode udløber, kan bestyrelsen
indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af ny formand og/eller kasserer. Bestyrelsen kan
også vælge et bestyrelsesmedlem til den ledige post frem til næste ordinære generalforsamling.
§ 10. Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.
Stk. 2. Årsregnskab forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse bogføring og beholdninger hos kassereren.
Uhensigtsmæssige dispositioner og egentlige fejl rapporteres til bestyrelsen.
Stk. 4. Ved regnskabsårets afslutning, gennemgår revisorerne bogføringen og årsregnskabet. Revisorerne
påtegner og underskriver årsregnskabet.
§ 11. Tegningsret
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Stk. 2. Følgende beslutninger skal dog forinden godkendes af generalforsamlingen:
1) Låneoptagelse.
2) Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom.
§ 12. Betalinger og anbringelse af foreningens midler
Stk. 1. Alle betalinger og transaktioner foregår elektronisk med godkendelse af formand og kasserer i
forening.
Stk. 2. Foreningens midler skal anbringes som kontant indskud på bankkonti. Midlerne skal fordeles,
således at de altid vil være fuldt dækket af gældende bankgaranti.
§ 13. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændring af foreningens vedtægter kan alene ske på en ordinær generalforsamling, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. Beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtægtsændring kan ske ved urafstemning i forlængelse af en ordinær generalforsamling med det
angivne flertal på 2/3.
§ 14. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Mindst en af disse skal være en ordinær generalforsamling
Stk. 2. Ved opløsning af foreningen bestemmer den sidste generalforsamling disponering af foreningens
over-skydende midler. Midlerne skal overføres til et velgørende eller socialt formål, som støtter
helårsbadning.

Tænketankens forslag til generalforsamlingen 2018:

Ny fællesafdeling i sommerperioden
med mindst mulig indgriben i de eksisterende kønsopdelte afdelinger

Beskrivelse af forslaget
Der etableres en sommer-fællesafdeling på vestsiden af/bag den store sauna på herreafdelingen,
som skærmes af med plankeværk langs med saunaen.
Den store sauna på herreafdelingen anvendes om sommeren til fællesafdelingen. Vinduerne ind
mod herreafdelingen blændes af i en passende højde, så der stadig er lys og udsigt til himmel,
men så der ikke kan kigges ind i herreafdelingen.
Der etableres adgang til vandet mod nord.
Se bilag 1 for et oversigtskort.

Tænketankens overvejelser bag fremstilling af forslaget
Generalforsamlingen 2017 besluttede at nedsætte en tænketank, som skulle tænke nye tanker
omkring fordelingen af DKG’s areal og bygninger fremover i forhold til de behov, der findes i
foreningen.
Tænketanken har arbejdet med en vision – se bilag 2 – og med en løsning, som kan
implementeres, indtil visionen kan være på plads.
Tænketanken har i løbet af foråret haft tre forslag til høring blandt medlemmerne via
spørgeskemaundersøgelse og høringsmøder i fælleshuset. Høringsrunden viste:
•

•

at lige over halvdelen af besvarelserne stemte for forslag A, hvor der ikke laves indgriben i
de to kønsopdelte afdelinger, men hvor der inddrages et stykke af herreafdelingen bag
saunaen til fællesbadning.
at en tredjedel af besvarelserne stemte for en af de to løsninger med en selvstændig
afdeling med fuldtidssauna til fællesbadning

Med disse resultater – sammenlagt med en masse gode kommentarer og idéer – har Tænketanken
justeret videre på forslag A, så det afspejler nogle af de gode idéer og behov, som kom frem:
•
•
•

Tænketanken anerkender, at der er et stort ønske om mindst mulig indgriben og
ombygning i vores eksisterende inddeling. Dameafdelingen berøres ikke med dette forslag.
Tænketanken anerkender, at der findes tre segmenter – herrer, damer og fælles -, med
hver deres ønske om mulighed for badning, omklædning, sauna og solbadning.
Tænketanken anerkender, at den eksisterende sommerløsning, med deletid på
herreafdelingen, ikke er optimal, og at alle tre segmenter bør have egne brædder, sauna,
omklædning og bademulighed.

Tænketanken vil derfor gerne etablere en mindre fællesafdeling i sommermånederne, som
indbefatter den store sauna på herreafdelingen - men hvor der bliver blændet af, så der bliver kig
til himlen, men ikke til herrerne på brædderne. Herreafdelingen bibeholder også sit eget
badebassin – så der ikke skal være deletid med fællesbaderne.
Tænketanken foreslår, at denne løsning anvendes i sommerperioden, når fællesafdelingen med
den store fællessauna er lukket (dvs. 01.05-31.09.), indtil en mere omfattende vision med ny
tilbygning og udvidelse af badeanstalten kan gennemføres.

Tænketanken tror på, at denne løsning kan skabe gode muligheder for alle tre segmenter, (damer,
herrer og fælles) uden at vores afdelinger indskrænkes for meget, og så der skabes ro og plads til
alle - sommer såvel som vinter.
Vi tror på, at dette forslag kan rumme de nuværende behov – og skulle det vise sig, at der
mangler dæksplads til fællesbaderne, ser tænketanken det endvidere som en mulighed at udvide
med flydende platforme som supplement, indtil en udbygning kan finde sted.
Tænketanken tror også, at denne løsning kan realiseres ret enkelt og uden alt for store
økonomiske konsekvenser – mellem 100.00-200.000 kr, hvilket der er fint råd til i foreningens
budget.
Forslaget fremlægges af alle tænketankens medlemmer i enighed.
Tænketanken er: Anders Kristian Jørgensen, Bonjek Hertz Pedersen, Erik Søndergaard, Knud Arne
Nielsen, Mathias Palle, Nina Nørgaard Jensen, Pia Koch Stead, Tania Leiton, Rasmus Klinck
(bestyrelsesmedlem) og Per Nørgaard Andersen (bestyrelsesmedlem). Formand Kirsten Monrad
Jensen har også deltaget i nogle af møderne.

Bilag 1 – Oversigtskort over ny opdeling

Ps. Kommunen har besluttet at lave en offentlig nøgenområde på fællesområdet ved Fælleshuset/Kongressen. Denne luns er dog ikke til afstemning, da
den allerede er besluttet af kommunen. Derfor fremgår den ikke af tegningen her.

Bilag 2 – Visionen for Helgoland

Visionen er ikke til afstemning i denne omgang, men foreningen vil arbejde videre på en vision, hvor vi udvider Helgoland med endnu en afdeling,
således at de tre segmenter herre, dame og fælles kan få hver deres afdeling.
Foreningen arbejder videre med denne vision i det/de kommende år.

Ordinær generalforsamling Det Kolde Gys 29. maj 2018
Forslag fra bestyrelsen om Fællesområde med badeadgang
Bestyrelsen foreslår at området mod vest, bag den store sauna på herreafdelingen
udlægges til Fællesområde, i perioden fra 1. maj til 30. september, også i den
offentlige åbningstid fra kl 10 til 18. Der opsættes trappe mod nord så der er
bademulighed. Der foretages afspærring ind mod herreafdelingen, se tegning i
forslaget fra Tænketanken, således at herreafdelingen fortsat er helt ugenert og kun
har adgang for herrer.
Forslaget kan realiseres for ca. 150.000 kr
Begrundelse for forslaget:
Der er behov for en aflukket afdeling for fællesbaderne i perioden fra 1. maj til 1.
oktober. Arealet tages fra herreafdelingen, fordi herreafdelingen er næsten lige så
stor som dameafdelingen, men herrerne udgør kun 1/3 af medlemsskaren, og fordi
herrerne ikke bruger dæksplads til solbadning i samme omfang som damerne. Det er
således ikke realistisk at reducere arealet hos damerne. Begge afdelinger får lagt
dæk på de to yderste byggefelter, og herreafdelingen bliver således delvist
kompenseret for den afgivne dæksplads og dameafdelingen får en tiltrængt mindre
udvidelse.
Bestyrelsen indstiller at forslaget bliver vedtaget.
23. maj 2018

Ordinær generalforsamling Det Kolde Gys 29. maj 2018
Forslag fra bestyrelsen om Fællesbrug af den store sauna på
herreafdelingen fra kl 18 til kl 10.
Bestyrelsen foreslår at den store sauna på herreafdelingen anvendes til
fællesbadere fra kl 18 til kl 10 i perioden fra 1. maj til 1. oktober.
Forslaget har ingen omkostning
Begrundelse:
For at få en hensigtsmæssig udnyttelse af foreningens saunaer i sommerperioden,
skal den store sauna på herreafdelingen kunne anvendes af fællesbadere. Med
tidsperiode 18-10 er der sammenfald med den offentlige åbningstid. Det betyder, at
det forekommer mere forståeligt og nemmere at huske. Herved undgåes
misforståelser og spændinger.

Bestyrelsen indstiller at forslaget bliver vedtaget.
23. maj 2018

