
Referat af bestyrelsesmøde i det Kolde Gys den 29. januar 2019 

 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog. Troels var referent. 

 

Ad 1. Dåb 

Der var stor interesse for arrangementet med rekordtilmeldte til at blive døbt, omkring 50, plus de 

der skal jubeldøbes. 

Der er behov for en stram styring af deltagerantallet til dåbsfest på Sundby Sejl pga. max. 

kapaciteten i lokalerne. 

Der er godt styr på arrangementet. 

I de festlige indslag er der referencer til 90 års jubilæet.  

 

Ad 2. Bog. 

Kirsten og Troels har modtaget manuskript udkast fra Lars, som vi kommenterer på.  

 

Ad 3. Jubilæumsfest den 30 marts – oplæg fra Per 

Der var enighed om de overordnede linjer i oplægget fra Per. Et heldagsarrangement på Helgoland 

med løbende indslag i løbet af dagen. 

Der fastsættes en betaling for deltagelse i arrangementet. I udgangspunktet  for brunch og for 

middag. Betalingen indføres bl.a. for, at der kan købes realistisk ind til de to spisninger. 

Der tages kontakt til de forskellige aktive på DKG, herunder gusmestrene og morgenholdet. 

Der arbejdes med at etablere et par opvarmede telte – et til mad og et til indslag, desuden skal 

saunaerne bruges til de løbende arrangementer. 

Der undersøges forskellige muligheder bl.a. for musik i løbet af eftermiddagen og dansemusik til 

om aftenen.  

Der laves opslag om dato mv. umiddelbart efter dåben. Kirsten Monrad Jensen skriver på facebook.  

Arrangementet bliver hovedpunktet på næste bestyrelsesmøde, der fremrykkes til onsdag den 20. 

februar kl. 18.30. 

 

Ad 4. Nyt fra gusmestrene 

Dorrit oplyste, at der ikke har været afholdt møde i gusmesterkredesen siden sidste 

bestyrelsesmøde. 

Der er uddannet nye gusmestre. De guser sammen med de faste gusere som føl i den kommende 

periode. 

 

Ad 5. Personsag 

Et medlem har forsøgt at tage et ikke-medlem ind på foreningens område. Medlemmet fik lukket sin 

nøgle lukket, mens sagen blev behandlet af bestyrelsen. Medlemmet er blevet hørt, jf. vedtægternes 

regler. Bestyrelsen besluttede, at ekskludere det pågældende medlem.  

 

Bestyrelsen besluttede, frem til det nye karruselsystem er etableret at intensivere nøgletjekkene. 

Bestyrelsen beder i den forbindelse medlemmer om at hjælpe med at udføre nøgletjek i samarbejde 

med bestyrelsen. 

 

 

Ad 6. Opfølgning på diverse, heurnder infoskærme 



Det blev trykprøvet om der var emner nok til infoskærm. Brainstormen indikerede, at det var 

tilfældet. 

Der har været få henvendelser på mailen vedr forsøgsordningen i januar og februar med, at den 

store sauna på herreafdelingen kan bruges af begge køn i perioden kl. 17 om eftermiddagen til kl. 

10 om morgnen, bestyrelsen betoner, at der er tale om en forsøgsordning, hvor vi vil gøre 

erfaringerne op med udgangen af februar. Formålet er at få brugt den store sauna på herreafdelingen 

mere, og give fællessegmentet en alternativ mulighed, når der er gus i fællessaunaen. .   

Der er forholdsmæssigt mere saunakapacitet på herreafdelingen. Dels er der samlet set mere sauna 

fordi den nye sauna er større end den tilsvarende nye på dameafdelingen,  dels er der ca dobbelt så 

mange damer som mænd.   .  

Medlemmerne opfordres i den forbindelse til at skrive til bestyrelsen om deres konkrete erfaringer 

med forsøgsordningen Hvordan ser det ud med belægningen på den store sauna på herreafdelingen i 

de timer, der er omfattet af forsøgsordningen? Hvordan er kønsfordelingen? Er der nogen der 

tidligere brugte den sauna, som er holdt op med at bruge den? Bliver den brugt mere eller mindre 

nu. ?  

 

 


