
Referat af bestyrelsesmøde DKG den 29. september 2020, kl. 18.30 

Afbud fra Bonjek. De andre medlemmer deltog. Referent Troels. 

Ad 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden 
Ingen ændringer i forhold til det udsendte udkast. 
 
Ad 2. Evaluering af sommersæsonen 
Sæsonen var generelt gået godt. Der havde været et fint samarbejde med livredderne, der havde 
kontaktet os, når der havde været problemer. Problemerne havde særligt været knyttet til 
medlemmer af DGK, der havde haft svært ved at indfinde sig med, at de skulle stille op i de 
almindelige køer i den tid afdelingerne var åben for offentligheden. Kirsten havde pointeret dette 
på hjemmesiden og på FB. En enkelt sag, hvor livredderne havde været nødt til at tilkalde politi, 
havde ført til eksklusion af et medlem. 
 
Ad 3. Standerhejsning 
Alt er klar til standerhejsningen på fredag kl. 7.30. Der har været meget begrænset omtale af den 
pga. forsamlingsforbuddet på 50 personer. 
 
Ad 4. Karussel og nøgler 
Karusselen virker og er slået til. Det fungerer godt, at Mejlsted har overtaget udstedelsen af 
nøgler. 
 
Ad 5. Intro 70+ 
Ca. 20 interessetilkendegivelser. Der gennemføres to introduktioner. Tirsdag den 6. oktober kl. 12 
og mandag den 19. oktober kl. 12. Fra bestyrelsen deltager Kirsten, Dorrit og Per. 
 
Ad 6. Meddelelser fra Gusmestermødet – afholdt i mandags 
Der havde været ca. 20 deltagere i gusmestermødet. Gusmestrene havde ønsket en markering af 
hvor folk kan sidde i saunaerne. Bestyrelsen fandt at dette kunne håndteres fleksibelt ved, at de 
gusmestre, der måtte ønske det kunne udlægge brikker, hvor man kunne sidde. 
 
Ad 7. Erfaringer med Hot Sauna 
Der have generelt været gode erfaringer med hot sauna. Der kunne registreres en stigende 
interesse for at bruge tilbuddet. Det giver en ny og mindre aktiv rolle for gusmestrene.  
 
Ad 8. Coronasikring, herunder antal 
Antalsbegrænsninger blev gennemgået og der blev fastsat følgende max på personer på samme 
tid i de forskellige rum: 
Herresauna: 15 personer 
Damesauna: 12 personer 
Fællessauna: 24 personer, dertil 1 gusmester ved hotsauna 
Små herre og damesaunaer: 4 personer pr. sauna 
Omklædning, herre og dame. 15 personer pr. omklædningsrum 
Fællesomklædning stor: 8 personer 



Fællesomklædning lille: 5 personer 
Kongressen: 15 personer 
Se også omtalen under punkt 14.  
 
Ad 9. Nedkøling af sauna gulv –forsøg 
Det blev besluttet, at der kan anvendes op til 10.000 kr. til forsøg med at bruge havvand til at 
afkøle de varme saunagulv, og herunder se om det ville være muligt at genbrug det opvarmee 
havvand. 
 
Ad 10. Generalforsamling 
Det er svært at finde lokaler til generalforsamlingen. Coronasituationen gør det ligeledes usikkert 
at indkalde til generalforsamling på nuværende tidspunkt. Generalforsamlingen er derfor fortsat 
udsat. Regnskab for 2019-2020 lægges snarest muligt på hjemmesiden, ligesom der udarbejdes 
beretning for 2019-2020, som ligeledes offentliggøres. 
 
Ad 11. Overvejelser om julefrokost og dåb 
Det er ikke videre sandsynligt, at der vil blive afholdt julefrokost i år med et forsamlingsforbud på 
50 personer. Sundby Sejl har ophørt sin drift. Det er endnu for tidligt at overveje muligheder for at 
afholde dåb. Dåben finder normalt sted i februar måned. 
 
Ad 12. Bog – status 
Kirsten og Troels har været igennem manuskriptet med indarbejdet billedmateriale. De afholder 
snarest muligt møde med redaktøren omkring de sidste rettelser. 
 
Ad 13. Nyhedsbrev til medlemmerne 
Kirsten laver nyt medlemsbrev.  
Der meldes følgende ud:  
 
Kontingent  
Vi forlænger fristen for betaling af kontingent til den 12. oktober. Tjek at kontingentet er trukket 
fra din konto. Også hvis du er tilmeldt betalingsservice. Du melder dig nemlig ud ved ikke at betale. 
 
Corona 
Hvis du har været sammen med smittet, eller føler dig sløj, må du ikke komme på Helgoland før du 
er blevet testet, og du er helt sikker på, at du ikke er smittebærer. Hvis du bliver konstateret 
smittet, og har været på Helgoland, så send os en mail på dkg@detkoldegys.dk og fortæl hvor og 
hvornår du har været på Helgoland. Så kan vi kontakte de medlemmer der har været der samtidig 
med dig. Dit navn bliver naturligvis ikke oplyst. Vi beder også om at I alle installerer smitteApp'en. 
 
Der er ophængt spritdispensere overalt, både ude og inde, brug dem. Der er sat papir og 
sprayflasker med sprit i alle rum, så du kan aftørre flader og håndtag. 
 
Hold afstand og pas på hinanden og overhold begrænsning i sauna og opholdsrum. Husk vores 
omsorgspligt over for hinanden. Vi har mange ældre og sårbare medlemmer. Hjælp med at holde 
Helgoland coronafri. Vi vil ikke smittes med corona, og slet ikke på Helgoland. 



 
14. Eventuelt 
Intet 
 

 


