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ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DET KOLDE GYS (DKG) DEN 26. JUNI 2019 

 

Den ordinære generalforsamling 2019 i Vikingeforeningen Det Kolde Gys blev afholdt på Gerbrandskolen og 

startede kl. 19.00. Der mødte 136 medlemmer op. 

 

Der var følgende dagsorden 

 

1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2.  Bestyrelsens beretning 

3.  Godkendelse af årsregnskab 

4.  Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår 

5.  Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. Kirsten Monrad Jensen gen-

opstiller som formand, Per Nørgaard Andersen og Rasmus Klinck genopstiller som bestyrel-

sesmedlem, Bonjek Hertz Petersen stiller op som bestyrelsesmedlem 

6. Valg af 2 interne revisorer for 1 år. Thomas Frisendal og Anders Hjorth genopstiller som interne 

revisorer 

7. Forslag 

7A. Forslag fra bestyrelsen om at indmeldelsesgebyret forhøjes fra 800 kr. til 1.000 kr. 

7B.  Medlemsforslag om at udsigten fra den store sauna på herreafdelingen genåbnes 

7C.  Medlemsforslag om at det nye fællesomklædningsrum bliver et duftfrit omklædningsrum  

8. Eventuelt 

 

Formand, Kirsten Monrad Jensen, bød velkommen. 

 

Generalforsamlingen blev indledt med en fællessang under ledelse af morgenholdet. 

 

Formanden bad generalforsamlingen holde et halvt minuts stilhed for at mindes Anne Ørvad, Helle Meinertz 

Leif Børup, Steen Lykke, Vibeke Borop og Herluf Kamp-Larsen, som var gået bort inden for det seneste år.  

 

Formanden gav herefter ordet videre til Kirsten Bech for at hædre årets jubilarer. 

 

50 års jubilar 

Bent 

 

25 års jubilarer 

Anni, Aino, Per, Nille og Kirsten.   

 

Alle jubilarerne blev hædret af generalforsamlingen, og de fremmødte modtog hver en jubilæumsnål og et 

par flasker vin. 

 

 

Ad 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

 

Bestyrelsen foreslog advokat Knud-Erik Kofoed som dirigent. Advokat Knud-Erik Kofoed blev valgt som diri-

gent uden modkandidater. 
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Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til § 7 i foreningens vedtægter 

til behandling af den udsendte dagsorden, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

 

Dirigenten oplyste, at det var oprindeligt besluttet, at generalforsamlingen skulle gennemføres den 28. maj 

2019, men på grund af valget til først Europaparlamentet og derefter Folketinget var det ikke muligt at være 

på Gerbrandskolen, som det ellers var aftalt. 

 

Det var ikke muligt for bestyrelsen at finde alternative lokaler med så kort varsel, hvorfor det derfor blev 

besluttet at udskyde generalforsamlingen til den 26. juni 2019. Dette blev annonceret den 23. maj 2019 på 

foreningens hjemmeside. 

 

Selv om generalforsamlingen dermed ikke gennemføres i maj måned, som det er forudsat i § 7, stk. 1 i 

foreningens vedtægter, kunne generalforsamlingen efter dirigentens opfattelse lovligt gennemføres.  

 

Dirigenten oplyste endvidere, at afstemning som udgangspunkt ville foregå ved håndsoprækning, men at der 

ved personvalg skulle ske skriftlig afstemning i henhold til vedtægterne.  

 

Dernæst skulle der vælges en referent. Bestyrelsen foreslog advokat Bünyamin Kocer som referent. Advokat 

Bünyamin Kocer blev valgt som referent uden modkandidater.  

 

Endelig blev Dorte Strøm, Dorthe Marhauer, Claus Madsen og Ole Rasmussen valgt som stemmetællere 

uden modkandidater.  

 

 

Ad 2. Bestyrelsens beretning 

 

Formanden henviste til den skriftlige beretning, som lå på foreningens hjemmeside, og som var udleveret i 

fysiske eksemplarer. Hun gennemgik alene udvalgte dele af beretningen på generalforsamlingen. 

 

Det største tema i det forløbne år var foreningens 90 års jubilæum. Det markerede foreningen ved dåben og 

dåbsfesten den 2. februar 2019, og en stor jubilæumsfest, der blev afholdt den 30. marts 2019 på Helgoland. 

Temaet for jubilæumsfesten var ”Kom og besøg din badeanstalt”.  

 

I forbindelse med jubilæet udarbejdes en bog om Det Kolde Gys. Bogen hylder foreningen og forsøger at gi-

ve svar på, hvad det er der gør vinterbadning til noget særligt. Bogen forventes færdig i efteråret.  

 

Der er etableret nyt tekøkken i Kongressen, udendørs ferskvandsvandsbruser på dækket ved handicapliften 

samt lys hele vejen fra Strandvejen til Helgoland.  

 

Formanden fremhævede, at bestyrelsen i beretningen havde skrevet et afsnit om baggrunden for, hvorfor 

der kun er adgang for medlemmer til foreningens faciliteter, idet bestyrelsen løbende modtog henvendelser 

om hvorfor ikke-medlemmer ikke kan få adgang.  
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I det forgange år blev der afholdt 12 introforløb, og foreningen havde budt velkommen til over 600 nye med-

lemmer. Bestyrelsen ønskede at optage nye medlemmer, men måtte samtidig indse, at bestyrelsen var nødt 

til at styre medlemsoptaget. Bestyrelsen mente derfor, at 600-700 nye medlemmer om året var forsvarligt og 

fungerede godt.  

 

Formanden afsluttede sin beretning med at oplyse, at der i beretningen var en trykfejl om antallet af gus, idet 

der rettelig blev afholdt 19 – og ikke 16 – gus om ugen.  

 

Dirigenten bemærkede, at der ikke skulle stemmes om beretningen, men at der var mulighed for at kommen-

tere årsberetningen.  

 

Eva havde en kommentar om fordeling af arealerne, idet hun bemærkede, at fællessegmentet var blevet til-

godeset med to saunaer og to omklædningsrum, som efter hendes opfattelse ikke var rimeligt. Hun ønskede 

en afstemning om fordeling af arealerne. Hertil bemærkede dirigenten, at der ikke var stillet forslag herom, 

hvorfor der ikke kunne ske afstemning.  

 

Hans takkede for beretningen. Han oplyste, at spørgsmålet om fordeling af arealerne var forbigået i beret-

ningen, og at herrer, som ønskede en eksklusiv herreafdeling, ikke blev tilgodese. Samtidig gav han udtryk 

for, at forvaltningen ikke blev besvaret fyldestgørende i den korrespondance, der havde været om forskels-

behandling af køn.  

 

Bente takkede bestyrelsen og gusmestrene for deres indsats. Hun syntes dog, at gus fyldte mere end nød-

vendigt, da foreningen nogle gange glemte, at der var tale om en vinterbaderforening. Hun opfordrede besty-

relsen til at overveje balancen mellem gus og vinterbadning.  

 

Nina bemærkede, at det var hendes oplevelse, at fællesområder blev meget lidt brugt.  

 

June havde bemærkninger til punkt A i beretningen om forvaltningens ønske om en mere varig løsning i rela-

tion til fælles voksen-nøgenområde vedrørende opdeling.  

 

Formanden oplyste, at det var bestyrelsens opgave at sikre, at alle 3 medlemssegmenter havde egen afde-

ling med fordeling efter brug på de arealer, som foreningen havde til rådighed. Livredderne havde sidste 

sommer lavet en optælling over, hvor mange der havde været på afdelingerne. Den viste, at der ikke var 

mange inde på herreafdelingen, men at medlemmer på dameafdelingen nærmest lå i lag. Dette var ikke 

hensigtsmæssigt.  

 

Bestyrelsen ville i det tidlige efterår se på en anden disponering af Helgoland. Bestyrelsen syntes ikke, at 

den seneste opdeling fungerede optimalt. Der måtte findes en holdbar løsning.  

 

For så vidt angår korrespondancen med forvaltningen vedrørende forskelsbehandling af køn oplyste for-

manden, at enkelte medlemmer havde klaget over bestyrelsen for overtrædelse af ligebehandlingsloven. 

Bestyrelsen havde svaret forvaltningen, ligesom bestyrelsen var af den opfattelse, at besvarelsen var fyl-

destgørende.  
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Med hensyn bemærkningen om balance mellem gus og badning oplyste formanden, at bemærkningen blev 

noteret. Bestyrelsen forsøgte i videst muligt omfang at balancere aktiviteterne, således at alle medlemmers 

interesser kunne tilgodeses.  

 

Eva bemærkede afslutningsvis, at gus var meget populær, og at hun var bange for, at nye medlemmer kun 

meldte sig ind i foreningen for at deltage i gus, fordi gus var gratis.  

 

Da der ikke var flere kommentarer, blev beretningen fra bestyrelsen taget til efterretning.  

 

 

Ad 3. Godkendelse af årsregnskab  

 

Lis Meyer fremlagde årsregnskabet for 2018/19, som udviste et overskud på 1.067.011 kr.  

 

Foreningen havde en egenkapital på 2.756.753 kr.  

 

Til årsrapportens note 5 bemærkede Lis Meyer, at udgifterne til revy og dåb var større i det forgange år, da 

det var et jubilæumsår.   

 

Til årsrapportens note 6 om kasse og bankindestående oplyste Lis Meyer, at det blandt andet på grund af 

foreningens størrelse var nødvendigt at have likvid beholdning af en vis størrelse.   

 

Dirigenten åbnede herefter for bemærkninger til årsregnskabet. 

 

Axel foreslog, at foreningen skiftede bankforbindelse fra Dansk Bank. Hertil bemærkede dirigenten, at der ik-

ke var fremsat forslag herom, hvorfor forslaget ikke kunne behandles.  

 

Ernst spurgte ind til foreningens likvide beholdning og opfordrede, at kontingentet blev sat ned. Dirigenten 

oplyste, fastsættelse af kontingent hørte under det næste punkt på dagsordenen om godkendelse af budget.  

 

Da der ikke var yderligere bemærkninger, blev årsregnskabet sat til afstemning.  

 

Årsregnskabet blev godkendt af de fremmødte med undtagelse af et medlem, som ikke ønskede at stemme. 

Årsregnskabet blev herefter godkendt med overvældende flertal.  

 

 

Ad 4. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår 

 

Lis Meyer gennemgik budgettet for 2019/20, hvor kontingent og indmeldelsesgebyr var uændret.  

 

Dirigenten bemærkede, at den forhøjelse af indmeldelsesgebyrer, som er foreslået under pkt. 7A ikke var 

indarbejdet i budgettet.  

 

Budgettet viste et forventet overskud på 1.399.400 kr.  
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Lis Meyer oplyste, at budgetposten andre arrangementer tillige indeholdt udgifter til trykning af bogen om Det 

Kolde Gys.  

 

Dirigenten åbnede herefter for bemærkninger til budgettet. 

 

Nina opfordrede bestyrelsen til at afsætte penge til repræsentation af foreningen. 

 

Axel bad om uddybning af posterne husleje og generalforsamling.   

 

Ernst havde spørgsmål til skyldige omkostninger, som var med i balancen i årsregnskabet. Dirigenten oply-

ste, at skyldige omkostninger er en balancepost og ikke har noget at gøre med budgettet. 

 

Ida-Maj og Olga havde spørgsmål vedrørende udgifter til tryk af bogen.  

 

Formanden oplyste, at huslejen betales til kommunen, som ejer ejendommen. Hun oplyste, at foreningen be-

taler en kvadratmeterleje for det areal, som foreningens bygninger optager.  

 

Foreningen er medlem af Vinterbadere i Danmark, og bestyrelsen er positivt indstillet over for repræsentation 

og samarbejde med andre vinterbaderforeninger.   

 

Med hensyn til budgetposten om generalforsamling oplyste formanden, at den omfatter leje af lokale, indkøb 

af mad og drikke samt udgifter til dirigent og referent.   

 

Endelig oplyste formanden, at foreningen har noteret ønsket om skifte af bankforbindelse. 

 

Ida-Maj bemærkede, at bogprojektet var blevet dyrere end forventet. 

 

Lis Meyer var enig i, at bogprojektet var blevet dyrere end bestyrelsen havde regnet med. Rasmus Klinck 

supplerede, at udgifterne til bogprojektet hang sammen med forslag 7A. Nettoudgiften ville afhænge af antal-

let af solgte bøger.  

 

Budgettet blev vedtaget af de fremmødte med undtagelse af 3 medlemmer, som stemte blankt. 

 

 

Ad 5. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. Kirsten Monrad Jensen gen-

opstiller som formand, Per Nørgaard Andersen og Rasmus Klinck genopstiller som bestyrelsesmed-

lem, Bonjek Hertz Petersen stiller op som bestyrelsesmedlem. 

 

Dirigenten oplyste, at der var en 2-årig valgturnus i foreningen. 

 

I henhold til vedtægterne skulle kandidater til bestyrelsesposterne meddele deres kandidatur tre uger før ge-

neralforsamlingen. Der var tre ledige bestyrelsesposter, og tre havde meddelt, at de kandiderede til poster-

ne. 

 

Bestyrelsen består i dag af 
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 Kirsten Monrad Jensen, formand (på valg i 2019 – genopstiller) 

 Lis Meyer, kasserer (på valg i 2020) 

 Kirsten Bech (på valg i 2019 – genopstiller ikke) 

 Per Nørgaard Andersen (på valg i 2019 – genopstiller) 

 Dorrit Erlandsson (på valg i 2020) 

 Troels Norup Panild (på valg i 2020) 

 Rasmus Klinck (på valg i 2019 – genopstiller) 

 

Dirigenten oplyste, at udover de bestyrelsesmedlemmer, som genopstillede, havde Bonjek Hertz Petersen 

meddelt sin kandidatur.   

 

Herefter præsenterede Bonjek Hertz Petersen sit kandidatur.  

 

Da der ikke var flere kandidater end ledige poster, kunne dirigenten konstatere, at de opstillede kandidater 

blev valgt. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

 

 Kirsten Monrad Jensen, formand (på valg i 2021) 

 Lis Meyer, kasserer (på valg i 2020) 

 Per Nørgaard Andersen (på valg i 2021) 

 Dorrit Erlandsson (på valg i 2020) 

 Troels Norup Panild (på valg i 2020) 

 Rasmus Klinck (på valg i 2021) 

 Bonjek Hertz Petersen (på valg i 2021) 

 

 

Ad 6. Valg af 2 interne revisorer for 1 år. Thomas Frisendal og Anders Hjorth genopstiller som interne 

revisorer. 

 

Dirigenten bemærkede, at valgperioden var på ét år. Anders Hjorth og Thomas Frisendahl genopstillede som 

interne revisorer. 

 

Idet der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Anders Hjorth og Thomas Frisendal blev valgt 

som interne revisorer for en 1-årig periode og med applaus. 

 

Ad 7. Forslag  

 

Ad 7A. Forslag fra bestyrelsen om at indmeldelsesgebyret forhøjes fra 800 kr. til 1.000 kr. 

 

Forslaget blev motiveret af Per Nørgaard Andersen.  
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Per Nørgaard Andersen bemærkede, at sigtet med forslaget var, at nye medlemmer skulle modtage et ek-

semplar af bogen ved indmeldelse for at få et større kendskab til ,hvad det var for en forening, de var blevet 

medlem af,og at der dermed indirekte blev bidraget til udgiften til udgivelsen af bogen.   

 

Dirigenten åbnede herefter op for bemærkninger til forslaget.  

 

Olga meddelte, at hun ikke synes at indmeldelsesgebyret skulle forhøjes.  

 

Tania tilkendegav, at hun bakkede op om bogprojektet, men dog var bekymret for forhøjelse af indmeldel-

sesgebyret, herunder om forhøjelsen kunne give uønsket genlyd i pressen.  

 

Troels Norup Panild oplyste, at det var lang tid siden, foreningen havde reguleret indmeldelsesgebyret. End-

videre oplyste han, at alle priser udviklede sig i samfundet og det var på sin plads at justere indmeldelsesge-

byret. Han forventede ikke, at forhøjelsen ville føre til uønsket genlyd.  

 

Herefter blev forslaget sat til afstemning.  

 

Dirigenten konstaterede, at der var flertal for forslaget, som dermed var vedtaget af generalforsamlingen.  

 

 

Ad 7B. Medlemsforslag om at udsigten fra den store sauna på herreafdelingen genåbnes. 

 

Dirigenten gennemgik vedtægternes bestemmelser om medlemsforslag og konstaterede, at der ikke var 

mindst 20 af forslagsstillerne til stede ved afstemningen, men da bestyrelsen støttede op om forslaget, kun-

ne forslaget behandles på generalforsamlingen.  

 

Nina motiverede medlemsforslaget på vegne af forslagsstillerne. Hun tilkendegav, at det var ærgerligt, at det 

på intet tidspunkt var muligt at nyde udsigten fra saunaen i herreafdelingen.  

 

Efter opfordring fra dirigenten oplyste Nina, at det konkrete forslag gik på fjernelse af trælamellerne  

 

Rasmus Klinck motiverede bestyrelsens ændringsforslag til medlemsforslaget, da medlemsforslaget efter 

bestyrelsens opfattelse ikke imødekom alle brugerne. Bestyrelsens ændringsforslag indeholdt også fjernelse 

af trælamellerne, som dog skulle erstattes af en gardinløsning.  

 

Dirigenten åbnede herefter op for bemærkninger til forslaget.  

 

Claus og Søren ville vide, hvordan gardinløsning ville foregå. Per Nørgaard Andersen og formanden oplyste, 

at gardinerne ville være trukket for i tidsrummet kl. 09:00-20:00.  

 

Olga og Dorthe bakkede op om forslaget.  

 

Foranlediget af spørgsmål fra Hans oplyste dirigenten, at bestyrelsens ændringsforslag blev uploadet på for-

eningens hjemmeside samtidig med upload af medlemsforslaget.  
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Allan tilkendegav, at forslaget ville skabe konflikter, da herrerne ikke ønskede at blive begloet.  

 

Nina meddelte, at hun næsten var sikker på, at forslagsstillerne ville trække medlemsforslaget tilbage. Diri-

genten spurgte forsamlingen, om der var nogen, der ville opretholde forslaget, hvorefter enkelte medlemmer 

markerede. Medlemsforslaget blev herefter opretholdt.   

 

Tommy spurgte om fremgangsmåden ved afstemning. Dirigenten svarede, at det mest vidtgående forslag 

var medlemsforslaget, som ville blive sat til afstemning først. Hvis det ikke blev vedtaget, skulle generalfor-

samlingen stemme om bestyrelsens ændringsforslag.  

 

Da der ikke var yderligere bemærkninger satte dirigenten medlemsforslaget til afstemning. Dirigenten kon-

staterede, at der ikke var et flertal herfor, hvorfor medlemsforslaget ikke blev vedtaget.   

 

Herefter satte dirigenten bestyrelsens ændringsforslag, hvorefter lamellerne erstattes af en gardinløsning, 

hvor gardinerne er trukket for i tidsrummet kl. 09:00 – 20:00, til afstemning.  

 

Bestyrelsens ændringsforslag blev vedtaget med et overvældende flertal.  

 

 

Ad 7C. Medlemsforslag om at det nye fællesomklædningsrum bliver et duftfrit omklædningsrum. 

 

Dirigenten konstaterede, at mindst 20 af forslagsstillerne ikke var til stede, og at bestyrelsen ikke støttede op 

om forslaget.  

 

Forslaget kunne derfor ikke behandles på generalforsamlingen.   

 

 

Ad 8. Eventuelt 

 

Dirigenten oplyste, at der under punktet eventuelt ikke kunne træffes beslutninger, men alene drøftes for-

hold. 

 

 

Nina oplyste, at der var arrangeret en pilgrimstur til øen Helgoland den 19. september 2019 og 4 dage frem i 

anledning af foreningens 90 års jubilæum. Turen kostede 3.900 kr. og henvendelse skulle rettes til Ninna.  

 

Hanne takkede Kirsten Bech for hendes store indsats som bestyrelsesmedlem.  

 

Søren opfordrede bestyrelsen til at overveje at åbne den store sauna hele året.  

 

Nina oplyste, at saunagus trækker nye generationer til vinterbadning. Hun ønskede ikke, at herrerne følte sig 

overbegloet.  

 

***** 
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Dirigenten takkede for en god generalforsamling og erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl. 21.40 

 

Formanden sluttede af med at sige tak til de fremmødte for deres deltagelse og takkede især Kirsten Bech 

for hendes store indsats i bestyrelsesarbejdet. Generalforsamlingen udbragte et hissa, hussa, hejsa for Kir-

sten Bech.  

 

 

26. juni 2019 

 

 

Dirigent      Formand      Referent 

 
 

Knud-Erik Kofoed                             Kirsten Monrad Jensen                                        Bünyamin Kocer 


