
Referat af bestyrelsesmødet i Det Kolde Gys den 20. februar 2019 

 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet. Referent Troels. 

 

Ad. 1 Forsøgsordningen 

Observationer hen over januar og februar 2019 tyder på, at der ikke er sket en stigning i brugen af 

den store sauna på herreafdelingen. Forsøgsordningen stopper derfor som planlagt med udgangen af 

februar. Feed-back på forsøgsordningen modtages frem til medio marts mhp. yderligere inspiration. 

 

Ad. 2. Jubilæumsfest 

Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde søndag den 4, marts kl. 17. i Sundby Sejl omkring den 

nærmere planlægning af jubilæumsarrangementet.  

 

Ad. 3. Nøgletjek 

Bestyrelsen indkalder de medlemmer, der har meldt sig til at ville hjælpe med til at foretage 

nøgletjek til møde søndag den 3. marts 2019 kl. 16.00 i kongressen. Der vil deltage 

bestyrelsesmedlemmer i de første to-tre nøgletjek. På baggrund af erfaringerne fra disse tjek, 

vurderes det nærmere om der fortsat vil være behov for bestyrelsesmedlemmernes deltagelse. 

Troels laver oplæg til mødet med de frivillige. 

 

Ad. 4. Jubilæumsbog 

Arbejdet med bogen skrider godt frem. Der er indsamlet et stort kildemateriale helt tilbage til 

1880’erne. Der ligger et manuskript for hele bogen. Kirsten Monrad og Troels havde tirsdag haft 

møde med redaktør Lars Miss, hvor Kirsten og Troels havde givet overordnede kommentarer til 

hele manuskriptet. En række af de spørgsmål Kirsten og Troels havde haft kunne belyses ud fra 

kildematerialet, mens en række spørgsmål var sværere at få sikkert belyst. 

 

Ad. 5. Evaluering af dåben 

Der var enighed om at dåben var gået rigtigt godt, både dagsarrangementet og aftensarrangementet. 

Der var gået over al forventning med afvikling af de mange dåb, der skulle gennemføres. Vi har kun 

fået  positive meldinger fra deltagerne. Der er et pladsproblem i forhold til aftenarrangementet, hvis 

der i fremtiden er ligeså mange eller flere der ønsker at deltage i middagen. De nydøbte, der ikke 

har modtaget dåbsbevis, kan afhente dem til førstkommende kontormøde, og derefter i den hvide 

skuffe i skabet bagerst i Fælleshuset 

 

Ad. 6. Opsamling på diverse henvendelser 

Bestyrelsen på vinterbadeforeningen Bryggen vil gerne se Helgoland og hører om hvordan vi gør. 

Dorrit tager kontakt til dem, og viser rundt. 

Der har været en artikel i Alt for damerne, hvor det fremgår at man hver søndag kan tage gæster 

med på Helgoland til vinterbadning. Troels skriver til bladet og beder dem om at dementerer 

oplysningen. 

Per laver opslag om, at man skal  bruge nøgle, når man skal ind på Helgoland. 

Der har været et ønske om at etablere en issvømmebane. Det betyder i praksis, at der skal være en 

start og slutmarkering i badet på fællesområdet af en afstand på 25 meter. Per sætter det i værk. 

Omkostninger er skønnet til maks 15.000 – 20.000 kr. 

Bestyrelsen er i gang med at kortlægge, hvor mange der ønsker at blive medlem af Det Kolde Gys.   

 



Dorrit havde et par ønsker fra gusmestrene: 

At der afholdes coctailgus lørdag den 27. april om aftenen. 

At saunaens dag den 14. april markeres med et par ekstra gus. 

Bestyrelsen tilsluttede sig ønskerne, således at der den14 april kan laves ekstra gus kl. 14. og kl. 16. 

Vi har modtaget en ansøgning om lån til modernisering af en Flyvefiskereb, en båd vi er medejere 

af sammen med andre foreninger. Lånebeløbet er på 30.000 kr., der afdrages over 3 år. Bestyrelsen 

var positiv over for ansøgningen, men da det er lidt uden for foreningens formål, vendes 

ansøgningen med foreningens revisorer. Foreningens revisor har efterfølgende tilsluttet sig, at vi 

kan give lånet. 

 

Ad. 7. Drøftelser om sommeren 2019 

Bestyrelsen forventer, at modellen for sommeren 2018 også anvendes for sommeren 2019 med 

følgende mindre justeringer, at gus i den store sauna holdes kl. 21.00 i stedet for kl. 20.00.,og  at 

deltagerne i gusen kan bade i herrebassinet.  

   

 

Ad. 8. Kommende bestyrelsesmøder 

Søndag den 3. marts 2019, kl. 16-17 møde med frivillige omkring nøgletjek. Kl. 17.00 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde om jubilæumsarrangement den 30. marts. 

 

Tirsdag den 19. marts 2019, kl. 18.30. 

 

Tirsdag den 23. april 2019, kl. 18.30 

 

Tirsdag den 7. Maj 2019, kl. 18.30. 

 

 

 


