
Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys 23. april 2019 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet. Troels var referent. 

 

1.  Praktiske forhold og fastlæggelse af datoer 

Oprydning af depot lørdag den 4. maj 2019 kl. 11 – 14. 

Kontortid lørdag den 4. maj 2019  kl 11-12 

Tirsdag den 7. maj 2019 bestyrelsesmøde, kl. 18.30.  

Torsdag den 9. maj 2019 rengøring af fællessauna. Dorrit melder tidspunkt ud. 

Torsdag den 9. maj 2019  kl 17 standerstrygning.  

Fredag den 20. september 2019 aktivmiddag. Dorrit finder lokaler. 

 

Genmontering af sejl er bestilt, herunder skal der monteres et dækkende stykke fra fællesafdelingen ind til 

dame afdelingen Per bestiller ny trappe til den del af herreafdelingen, der om sommeren bruges til 

fællesafdeling. Der købes en standard, der også bruges i svømmehaller. 

 

Per ser på et solidt hejseværk til at løfte flåde op. 

 

Karrusel monteres primo oktober, når den offentlige adgang er afsluttes. Per kontakter håndværker herom. 

 

Rasmus har forslået, at der anbringes redskaber til oprydning og fjernelse af tang fra trapper. Bestyrelsen 

var enig om at det var en god ide. Rasmus sørger for at det bliver etableret, herunder at det står tydeligt, at 

det er noget medlemmerne selv kan gøre.  

 

Per taler videre med Søren om opsætning af vejrsikrede infoskærme. 

 

2.  Generalforsamling 

Kirsten begynder at skrive på nyhedsbrev, der minder om generalforsamlingen den 28. maj 2019, herunder 

muligheden for at stille forslag og for at stille op til bestyrelsen. Det er muligt at henvende sig til Dorrit og 

Troels for at høre mere om hvad bestyrelsesarbejdet går ud på. 

 

Lis er i gang med at gøre budget og regnskab færdigt. Disse drøftes mere indgående på det kommende 

bestyrelsesmøde den 7. maj.  

 

Bestyrelsen fremsætter forslag om at indmeldelsesgebyret hæves fra 800 kr. til 1.000 kr. og at nye 

medlemmer modtager bogen om Det Kolde Gys. Der tages hermed højde for den almindelige prisudvikling 

og nye medlemmer får mulighed for at få et bedre kendskab til det Kolde Gys historie. 

 

3. Vejledning om urafstemning 

Troels har lavet udkast til vejledning om urafstemning. Bestyrelsesmedlemmer kan frem til den 30. april 

kommentere på udkastet. 

 

4. Henvendelse til kultur og fritidsudvalget om kønsdiskriminering  



Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune  har fået en henvendelse fra et af vores mandlige 

medlemmer, som finder at bestyrelsen udøver diskriminering baseret på køn. Medlemmet anmoder 

udvalget om at kalde bestyrelsen til orden.  

Henvendelsen er  baseret på at både mænd og kvinder  kunne bade fra  en trappe på herreafdelingen i 

forbindelse med saunagus i sommeren 2018, og at der i januar- februar 2019 var en forsøgsordning, hvor 

både mænd og  kvinder kunne bruge den store sauna på herreafdelingen i perioden efter kl. 17.00 om 

eftermiddagen og før kl. 10.00 om formiddagen.  

Vi er blevet bedt om bemærkninger. Vi afviser, at der er tale om diskriminering baseret på køn.  

 

5. Gustider i sommeren 

Der gennemføres gus om aftenen kl. 21  i sommerperioden og morgengus lørdag-søndag kl. 8-9 i den store 

sauna på herreafdelingen.   

Der afholdes møde mellem bestyrelsen og gusudvalget inden sommerferien.  

 

6. Eventuelt 

Intet 


