
	
	
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   


