
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. 


