
Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys den 6. november 2019 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet, bortset fra Dorrit. Troels var referent. 

 

1. Intro den 9, 12. og 17. november. Bemandingsplan 

Der er aftalt følgende bemanding på intro-dagene: 

09.11. Bonjek, Per, Kristen, Rasmus, Kristen, Dorrit og Jørn. 

12.11. Lis, Kirsten, Dorrit, Rasmus og Jørn 

17.11. Troels, Per, Lis, Bonjek, Kirsten, Dorrit og Jørn. 

 

2. Status - restanter  

Ca. 350 medlemmer har ikke fornyet deres medlemskab. Erfaringsmæssigt fornyer ca. 100 inden udløbet af 

sæsonen, således at i alt ca. 250 af medlemmerne ikke fornyer deres medlemskab.  

 

3. Status - Karrusel 

Per mødes med leverandøren Torben om præcist, hvor karrusel skal placeres. Der foretages statiske 

beregninger. Torben står inde for, at karrusellen kan klare vejr belastningen. 

 

4. Status - bog 

Lars har fået parret tekst og billeder. Udkastet sendes til Klahr til opsætning i slutningen af denne uge. Vi får 

den derefter retur til gennemsyn.  

 

5. Status - tredeling 

Vores arkitekt Matthias er bortrejst  til slutningen af november. Vi får ham derefter til at visualisere 

forskellige modeller. 

 

6. Orientering fra gusmestermøde 

Per deltog i mødet i stedet for Dorrit. Referat fra mødet er sendt ud. 

 

7. Gusplan, udskudt fra sidste møde  

Gus udvalget har foreslået, at det nuværende gus kl. 15 om lørdagen og søndagen, bliver ændret  til to gus 

der ligger henholdsvis kl. 13-14 og kl. 17-18, da der er stor efterspørgsel efter gus i weekenden. Der er også 

behov for fællessauna uden gus.  Vi foreslår derfor gusudvalget, at der om lørdagen  indføres gus  i 

tidsrummet kl. 13.00 – 13.30 og kl. 17.00 – 17.30, i stedet for det nuværende gus kl. 15-16.  Søndag 

forbliver uændret.  

 

8. Næste møder  

Tirsdag den 3. december 2019, kl. 18.30 

Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 18.30  

 

9. Andre sager og eventuelt   

Bestyrelsen besluttede, at omklædningsrummene holdes åbent om natten, således at man ikke risikerer at 

blive låst ude for sit tøj. 



Vedligeholde af trapperne. Vi afventer tilbud fra alue-smeden. Vi har lovet at vende tilbage til Kommunen 

om optræk af trapper om vinteren. 

Bonjek havde et forslag om, at vi får en netto CO2 neutralitet gennem støtte til CO2 projekter fra 

organisationen Ren Sti. Bestyrelsen var positiv og Bonjek undersøger nærmere. 

Vi kan få produceret kuglepenne med navn på det Kolde Gys, som kan lægges i klubhuset, således at 

medlemmerne kan købe dem. Bestyrelsen var positiv over for ideen. Overskuddet går til ”læger uden 

grænser”. Kirsten undersøger nærmere. 

Der er julefrokost den 1. december 2019. Anders og Kirsten Bech er tovholdere.  

 


