
Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys den 10. september 2019 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet. Troels var referent. 

 

1. Medlemsoptaget den 2. september og bemandingsplan til intro den 28.09, 1.10. og 6.10. 

Der havde været tekniske problemer med medlemsoptaget den 2. september. Problemerne havde varet fra 

kl. 20.00 til ca. 21.30. Der er senere rettede op i forhold til de ansøgere, der kom forkert ind i systemet. 

I forhold til introforløb overfører Bonjek oplysninger til Mejlhedes nøgle system. Dorrit og Lis gør nøglerne 

klar til introdagene. Der kan byttes frem til den 18.09. kl 18i forhold til hvilke hold man er på. 

Der er aftalt følgende bemanding på intro-dagene: 

28.09. Troels, Rasmus, Kristen, Kirsten Bech og Jørn. 

01.10. Bonjek, Kirsten, Dorrit, Rasmus og Jørn 

06.10. Lis, Bonjek, Kirsten, Dorrit og Jørn. 

 

2. Medlemsoptag  November og 60+ hold 

Der laves introforløb den 09.11, 12.11. og 17.11. Det aftales senere, hvem der deltager på hvilke dage. 

Der laves et plus 60 hold den 12.11. kl. 15.00. 

 

3. Igangsætning af projekt 3-deling (Forslag om en fast fællesafdeling, fast herreafdeling og fast 

dameafdeling) 

Bestyrelsen afholder separat møde den 25. september fra kl. 18.30 for at strukturere det videre arbejde. 

 

4. Bog status 

Der arbejdes fortsat på jubilæumsbogen. Den er ved at blive sat med henblik på den sidste redigering. 

 

5. Karrusel status 

Den sættes op i uge 38 således at den kan begynde at fungere, når der lukkes for offentligheden den 1. 

oktober. 

 

6. Kran til flåde  

Per havde indhentet et tilbud på en mobil kran til en kran til at hejse flåden op og ned. Den kan håndteres 

af en person. Tilbuddet er på 35.000 kr. Bestyrelsen godkendte tilbuddet. 

 

7. Henvendelse fra gusudvalg om 2 ekstra gus 

Henvendelsen blev diskuteret. Bestyrelsen tager endeligt stilling på et kommende bestyrelsesmøde. 

 

8. Igangsætning af fællessauna, herunder renovering af ovne, hovedrengøring  

Dorrit har aftalt med Sundby Rengøring, at de foretager en hovedrengøring af saunaerne, herunder i 

teknikrummene. Disse skal være ryddet op inden. 

Frank og Søren går i gang med at renovere den anden ovn i den store fælles sauna. Den første ovn er 

tidligere blevet renoveret. Et element i renoveringen er, at vandet ved gus ikke skal løbe nede på 

varmelegemerne.  

 



9. Rengøring af trapperne  

Der var et forslag om indkøb af en ny elektrisk trapperenser. Bestyrelsen kunne ikke tilslutte sig forslaget. 

Der indkøbes manuelle skrubbere, der kan bruges i løbet af sommeren, også gerne af medlemmerne. 

 

10. Reparation og Bodil   

Bodil er tilbage og man kan henvende sig til hende om mindre reparationer.  

 

11. Dato frivillig middag 

Fredag den 8. november blev tentativt fastsat som dato for middag for de frivillige. Cleares med 

gusudvalget. 

 

12. Dato standerhejsning 

6. oktober kl. 15.00 (efter introkursus).  Der tages kontakt til morgenholdet om at hjælpe med det 

praktiske. 

 

13. Kursusdag i brug af hjertestarter  

Dorrit går videre med arrangement. 

 

14. Gæstedage 

Bestyrelsen fastlagde følgende gæstedage for det kommende år: 

Den 8. december 2019, kl. 9-14 

Den 8. februar 2020, kl. 9-14 

På gæstedagene kan medlemmer tage gæster med. Medlemmerne er ansvarlige for deres gæster. 

 

15. Henvendelse om facebookside om det Kolde Gys 

Bestyrelsen har fået en henvendelse omkring etablering af en medlemsdreven facebogside om det Kolde 

Gys, der skulle dække de ikke-gus relaterede spørgsmål. Bestyrelsen synes, at det lyder som en god ide. 

 

16. Eventuelt 

Intet 

 

 

 

 


