
Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys den 3. december 2019 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet. Troels var referent. 

 

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden 
Ingen bemærkninger til den udsendte dagsorden. 

2. Tredeling. Konkretisering af mulige 3-delinger og køreplan for den videre proces 
Tre forslag til en 3-deling blev præsenteret. Forslagene blev efterfølgende præsenteret for Matthias. Det 
blev aftalt med Matthias, at han laver skitser på de tre forslag i to-dimensioner i løbet af uge 50. Skitserne 
drøftes med Matthias på et ekstraordinært bestyrelsen møde den 17. december, herunder om der skal ske 
en 3D visualisering. En plan for præsentation for medlemmerne og en behandling af forslag i foreningen 
fastlægges senere. 
 
3. Evaluering af julefrokost 
Der havde været en god stemning. Men gerne mindre mængder af mad, der til gengæld gerne måtte være 
mere grønt og mindre fedt. Der havde været meget underholdning, mange deltagere vil gerne have mere 
tid til snak ved bordet. Det er meget med både banko og lotteri  ved samme arrangement. Det kunne være 
en ide med lidt dans til et julejazzband. 
 
4. Status: bog  
Bogudkastet er sendt til opsætning. Derefter får Kirsten og Troels det til gennemsyn. 
 
5. Status: karrusel  
Der udføres ingeniørberegninger af bæreevne.  
 
6. Kontortid lørdag den 7. december, og 4. januar 
7. december: Kirsten og Dorrit 
4. januar: Troels, Bonjek, Rasmus og Dorrit (aftaler indbyrdes hvem der kommer) 
 
7. Nytårskur den 1. januar 2020 
Fra kl. 14.00. Dorrit og Per står for arrangementet 
 
8. Forberedelser til dåb 
Dåben finder sted 1. februar. Sundby Sejl er booket. Dorrit tager kontakt til morgenholdet og kong Neptun, 
og hyrer Horn  og Tråd. Bestyrelsens besluttede, at deltagelse i aftenarrangementet er gratis for de 
medlemmer, der lader sig døbe. Dåbstilmelding kommer til at foregå online. Kirsten står for aftale om mad 
til dåbsfest. Der er aftalt med band til om aftenen.  
 
9. De Dragør Vandhunde har 50 års jubilæum den 18. januar 2020 
Vi er inviteret til jubilæumsfest. Per, Dorrit og Anders ceremonimester deltager 
 
10. Kommende bestyrelsesmøder. Vi har et møde i kalenderen den 7. januar 2020, kl. 18.30, og har også 
reserveret den 12. jan til et evt seminar 
Onsdag den 5. februar 2020, kl. 18.30 
Tirsdag den 3. marts kl. 2020, 18.30. 
 
11. Eventuelt 



Dorrit nævnte, at vi ikke har fået nogen tilbagemelding fra GUS-udvalget om de ønsker en opdeling af 
eftermiddagsguset om lørdagen i 2 halvtimers gus. 
Dorrit har talt med Sundby rengøring, om at vi gerne vil have en forbedring af rengøringen af toiletterne.  
Vi udskifter børster og sæbebeholdere på toilettet. 
Per fik Mejlhede til at håndtere nogle problemer med dørerne til saunaen i en weekend.’ 
Rasmus sørger for, at der kommer lamineret skilt op om, at der ikke på hældes vand og olier på stene i den 
lille herresauna. 
Bestyrelsen fastholder, at der ikke  skal gives tilladelse til den fotograf, der har søgt om at fotografere 
Helgoland med drone.Ovnene i fællessaunaen kører fint nu. 
Per sørger for, at der bliver sat gang i at lægge linoleum i den lille fælles omklædning. 
 


