
Referat af bestyrelsesmødet i Det Kolde Gys den 3. juni 2020. 

 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet. Referent Troels. 

 

Ad 1. Jubilæumsbog 

Lars Miss deltog under punktet. Lars præsenterede bogen, der nu ligger i opsat version. Lars, 

Kirsten og Troels læser slutkorrektur på den hen over sommerferien. 

 

Ad 2. Orientering om hvad der er sket på Helgoland de sidste 3 måneder 
Der har i den lukkede periode været en omfattende vedligeholdelse og forbedring af alle afdelinger 

udført af dels frivillige medlemmer og dels de samarbejdspartnere vi almindeligvis anvender. 

 

På dameafdelingen er omklædningsrummet malet, der er lagt et nyt linoleumsgulv. Begge saunaer 

er grundig renset og efterfølgende er træværket behandlet med sæbe for at beskytte træet. Alle 

vinduer/døre er enten malet eller olieret og hele dækket og plankeværket er renset. Der er 

efterfølgende malet efter behov på plankeværket, og gelænderet er malet. Trapperne bliver 

serviceret og de opstillede borde og bænke er slebet og olieret. 

 

På herreafdelingen er de samme arbejder som beskrevet ovenfor på dameafdelingen lavet, og 

ydermere er der anskaffet 2 nye motionscykler ( den ene skal nok over til damerne) og en ny 

rygbænk til øvelser. Der er dog ikke monteret nyt gulv/malet i herrernes omklædningsrum.  

 

På fælles afdelingen er den store sauna grundig rengjort - sæbebehandling planlægges udført inden 

opstart til efteråret. Der er også monteret et nyt og bedre musik anlæg i den store fælles sauna. Hele 

ankomst område fra indgangen til herreafdelingen og hen til den store fælles sauna er malet, dørene 

er repareret. Vinduer overalt er malet eller olieret. Karrusel og dertil knyttet låge er under 

færdiggørelse og bliver klar til efteråret.  

 

De frivillige medlemmer der har lagt et omfattende stykke arbejde er primært Frank, Allan og Jens, 

men bistået af en række flere ved forskellige behov. 

 

Ad 3. Åbningen af Helgoland den 8. juni 

Forvaltningen har meldt ud, at de forventer at åbne Helgoland den 8. juni. Vi mangler fortsat at få 

de helt præcise retningslinjer. Rasmus sætter skilte op om hvor mange, der kan være i 

omklædningsrum og saunaer, hvis vi får lov til at bruge dem.  

 

Ad 4. Lille Helgoland 

Åbnes på samme måde som Helgoland. Der er ikke mulighed for at tage gæster med på Lille 

Helgoland . 

 

Ad 5. Gus 

Muligheden for at starte gus op igen afklares efter sommerperioden. 

 

Ad. 6. Regnskab 

Lis gennemgik regnskabet for 2019-2020. Der har ikke været væsentlige anlægsinvesteringer i 

perioden, så der er sket en betydelig opsparing, der kan anvendes til senere anlægsinvesteringer. 

Regnskabet bliver præsenteret på første ordinære generalforsamling. 



 

Ad. 7. Ordinær generalforsamling 

Efter sommerferien tages stilling til indkaldelse til ordinær generalforsamling bl.a. afhængig af hvor 

store forsamlinger, der kan mødes. Der stiles mod at afholde generalforsamling i september. 

 

Ad. 8. Sommerlukning 

Bestyrelsen holder sommerlukket fra medio juni til ultimo august. 

 

Ad. 9. Medlemsoptag i efteråret 

Der tages stilling til medlemstaget optaget i efteråret efter sommerferien bl.a. afhængigt af de på det 

tidspunkt gældende afstandskravene pga. corona. 

 

10. CO2-kompensation 

Bestyrelsen besluttede, at yde støtte til et skovrejsningsprojekt i Afrika som kompensation for CO2 

effekten af strømforbruget på Helgoland. 

 

11. Næste bestyrelsesmøde. 

30. juni 2020. (Mødet er senere flyttet til august) 

 


