
Referat af bestyrelsesmøde DKG den 2. september 2020. 

 

Dagsorden: 

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

2. Siden sidst - hvad er sket i løbet af sommeren 

3. Optag af nye medlemmer det kommende år, genindmeldelse af tidligere medlemmer 

4. Vintersæson og Corona restriktioner, og indførelse af hotsauna 

5. Standerhejsning 

6. Beslutning om afholdelse af generalforsamling 

7. Regnskab 

8. Andre sager, herunder kontortid lørdag, status bog,  

9. Eksklusionssag 

10. Fastlæggelse af nye mødedatoer for oktober og november 

11. Eventuelt 

Deltagere: Alle, Troels referent,  

 

Ad 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Ingen ændringer til det udsendte forslag 

 

Ad 2. Siden sidst. 

Der havde generelt været en god stemning hen over sommeren. Der havde dog været et pres på 

primært dameafdelingen i de varme dage i august. Livredderne havde haft svært ved at altid at få 

alle, herunder medlemmer af Det Kolde Gys,  til at rette sig efter spillereglerne.   

Indgangskarrusellen er klar til at blive taget i brug 1. oktober.  

En række aktive medlemmer af foreningen har hen over sommeren fortsat arbejdet med at 

reparere og forny Det Kolde Gys. Tak for det. 

 

Ad 3. Optag af nye medlemmer den kommende sæson 

Med de nuværende afstandskrav vurderede bestyrelsen ikke, at der på nuværende tidspunkt kan 

optages nye medlemmer. Beslutningen revurderes i januar 2021. Der vil dog kunne tilbydes  et 



mindre hold for plus 70 årige, da de normalt bruger Helgoland uden for 

spidsbelastningsperioderne. Genindmeldelser af tidligere medlemmer vil ske på de nuværende 

vilkår, dvs. op til 4 år efter sidste medlemsperiode. Genindmeldte skal købe nøgle hos Mejlshede, 

fordi vi på grund af corona er stoppet med at genaktivere og lave nøgler i kontortiden.  

 

Ad 4. Vintersæson og Corona restriktioner, og indførelse af hotsauna 

Vintersæson starter den 1. oktober med de plads begrænsninger som Corona situationen giver 

anledning til.  Dette fremgår af opslag ved saunaer og omklædningsrum. Der monteres faste 

spritbeholdere, i stedet for de løse flasker.   I stedet for traditionel gus afholdes hotsauna, hvor der 

bruges vand og dufte, men luften viftes ikke rundt. Antalsrestriktionerne i saunaerne skal 

overholdes. Hotsauna afholdes i september hver aften fra 21-22, og i weekenden kl. 8-9, de 

afholdes i den store sauna på herreafdelingen. Der sættes opslag op om, at kvinderne kan bruge 

bassinet på herreafdelingen i forbindelse med hotsauna. GUS udvalget står for den praktiske 

tilrettelæggelse. September måned bliver en prøve periode, hvor man kan gøre sig erfaringer. 

Dorrit orientere GUS-udvalget nærmere om bestyrelsens drøftelse. I vintersæsonen anvendes  

gustiderne fra sidste sæson til hotsauna.  

 

Ad 5. Standerhejsning 

Der gennemføres en lille standerhejsning i begyndelsen af oktober. Pga. Corona-restriktionerne 

sker der ikke nogen generel invitation af medlemmerne.  

 

Ad 6. Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling i år. Generalforsamlingen søges lagt den 17. november 2020. Der 

skal findes lokaler til generalforsamlingen. Det vurderes, at der kan findes lokaler, der håndterer 

afstandskravene i forhold til det antal medlemmer, der normalt deltager. Bestyrelsen udformer 

nærmere information til medlemmerne. Lis, Dorrit og Troels er på valg. De modtager alle tre 

genvalg.  

 

Ad 7. Regnskab 

Der er et færdig regnskab for 2019-2020. Det er udarbejdet af ekstern revisor og godkendt af de 

interne revisorer. Regnskabet bliver lagt på hjemmesiden.  

 



Ad 8. Andre sager, herunder kontortid lørdag, status bog, 

Dorrit og Bonjek tager kontortiden på lørdag. Kirsten og Troels tager en drøftelse med forfatter og 

redaktør for at få gjort jubilæumsbogen færdig. Lige nu beror den på Kirsten. 

Ad 9. Eksklusionssag 

Bestyrelsen besluttede at ekskludere et medlem. Medlemmet havde i sommer ikke fulgt gentagne 

opfordringer fra livredderne i forbindelse med den begrænsede adgang til afdelingerne. 

Livredderne havde i en situation været nødt til at tilkalde politiet. Medlemmet havde haft lejlighed 

til at komme med en udtalelse, inden bestyrelsen traf sin beslutning.   

 

Ad 10. Fastlæggelse af mødedatoer for resten af året. 

Der blev fastlagt følgende bestyrelsesmøder for resten af 2020: tirsdag den 29. september 2020, 

kl. 18.30 , tirsdag den 10. november kl 18.30 og tirsdag den 15. december 2020, kl. 18.30. 

 

Ad 11. Eventuelt  

Intet 

 


