
Referat af Bestyrelsesmøde DKG 03-03-2020 
 
Alle var tilstede. Troels var referent. 
 
1. Forsøgsordning med adgang  for selvorganiserede badere fra oktober til december 
Kirsten gennemgik det hidtidige forløb. Kultur-og fritidsudvalget har besluttet at det som en 
forsøgsordning resten af 2020, skal være muligt at bade på kommunens havnebade hver dag indtil 
kl 22 og på Helgoland i et kortere tidsrum på udvalgte dage i vinterbadesæsonen, uden at være 
medlem af en forening.  
Bestyrelsen har påpeget at der er særlige krav der skal opfyldes for at vinterbadning kan foregå 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt på Helgoland, at det ikke er sikkert at bade for vores medlemmer, 
hvis det ikke foregår i et trygt rum hvor man ved, hvem der møder en når man kommer op af 
trappen, at vi bader og færdes nøgne på anlægget, at vi skal have mulighed for at værne om vores 
foreningskultur, idet det er den, der skaber grundlaget for vores omsorg og dermed sikker 
badning.  
Vi har også påpeget, at der bør være livreddere til stede om vinteren, når der er åbent for 
offentlige badere,  da det kan være decideret farligt for ukyndige at gå i vandet fra Helgoland om 
vinteren.  
Bestyrelsen er i dialog med forvaltningen om den nærmere udmøntning af forsøgsordningen.  
Forsøget vil blive løbende evalueret. Vi forventer at det først iværksættes til oktober.  
Forsøget omfatter ikke vores saunaer og omklædningsrum.  
 
 
2. Store badedag 
Bestyrelsen tilsluttede sig skitsen til Store badedag søndag den 26. april 2020 fra kl. 12-17 fra 
Dorrit, Bonjek og Troels. Hele badeanstalten bliver fælles for alle medlemmer fra kl 12 -17.  
Arrangementet sluttes af med standernedtagning ca kl 16.45. Opslag på facebook  snarest muligt. 
Endeligt program ultimo marts. 
 
3.  Løbende mindre sager 
 
3.a. Bog 
Vi afventer fortsat den satte udgave. Der har været en udfordring at få tekst og billedmateriale til 
at passe sammen.  
 
3.b. Karrusel  
Logik skulle i næste uge få forstærket underlaget. 
 
3.c. Aviser 
Vi tager fat i Politiken om at få levering via Bladkompagniet frem for Post Danmark. 
 
3.d. Afløb 
Der er taget kontakt med det VVS firma, der har lavet afløbet. 
 
3.e. Kongressen 



Stor tilfredshed med aviser og blade.  
  
3.f. Film fra gammel Helgoland  
Ekstra forevisning kl. 9.30 den 7. marts i Kastrup Bio. Gratis, men man skal tilmelde sig. 
 
3.g. Kontortid  
Den 7. marts: Kirsten og Lis. 
Den 4. april: Rasmus og Bonjek. 
 
3.h. Årsmøde VID (Vinterbadere i Danmark)  
Kirsten deltager, og ligeledes Thomas Frisendal.  
 
3.i. 
Næste bestyrelsesmøde flyttes fra 31. marts til 1. april. 
 
4. Medlemshenvendelser 
Bestyrelsen behandlede en enkelt medlemshenvendelse. Da den havde karakter af en personsag 
refereres den ikke.  
 
5. Eventuelt 
Intet 


