
Referat af bestyrelsesmøde DKG den 10. februar 2021.  

Alle medlemmer deltog. Første bestyrelsesmøde afholdt over zoom. Referent Troels. 

 

1. Siden sidst og status om brug af Helgoland 

Det er oplevelsen, at det fungerer fint med den nuværende delvise åbning af Helgoland. Der er et 

mindsket besøg pga. de lukkede saunaer og omklædningsrum, og kortere åbningstid.  Men der er 

overraskende mange, der har fundet ud af at man godt kan bade uden sauna og omklædning og 

der er stor glæde ved, at det er muligt at kunne komme på Helgoland. Medlemmerne udviser 

ansvar og holder god afstand. Der er en god stemning og en stor hjælpsomhed. Åbningstiden 

bliver løbende udvidet pga. de længere dage og er nu fra 7-17.  

 

Kirsten orienterede om, at der var blevet gennemført en omfattende redningsaktion for trapperne 

tidligere i dag. De var ekstremt overisede, og var i akut fare for at blive trukket ned af isen. En af 

trapperne på herreafdelingen var trukket ned og lå under dækket ved indgangen.  Frank havde 

dagen i forvejen lykkedes med at banke is af 4 trapper og fået dem hevet op, men den stærke 

blæst og de store bølger havde skabt en helt uoverstigelig situation.  Vi lagde derfor et opslag på 

Facebook i går aftes og bad om hjælp. Der kom rigtig mange gode medlemmer medbringende 

hakker, økser og tovværk og vaders. De store isøkser og issavene kom også i anvendelse.  Det var 

et kæmpearbejde. Trappen fra fælles mod øst , tog f.eks 4 mand 3 timer at hugge fri.  Det var en 

mand af gangen med tov om livet ned og hugge og save.  De balancerede på store isklumper på 

trappen .  Helt utroligt lykkedes det at banke alle trapperne fri og få hejst de fleste af dem op. 

Trappen på herre mod nord kunne ikke, for den havde mistet sin motor. De små trapper mod øst 

fra platformen kunne man ikke komme til. De tre brede trapper og de 2 små trapper mod vest  kan 

ikke tages op.  Det lykkedes også at få et tovværk om den mistede trappe og med et nøje udregnet 

træksystem trukket over til kranen og hejst op.   Der blev  fundet løsrevne gelænderdele på 

stranden og bragt til Helgoland. Der var rigtig stor og god opbakning til redningsaktionen, og flere 

medlemmer bakkede op med varm kakao, boller og anden omsorg.  Vi taler om værdier for over 1 

million,  der blev reddet.   

 

2. Status karrusel 

Endelig byggetilladelser er ved at blive færdig. Der mangler blot en beskrivelse af nøgleboks. Mike 

fra Mejlshede skal levere den. Københavns brandvæsen får nøgle til anlægget. Per har snor i 

sagen. 

 

3. Nye saunaovne 

Kirsten orienterede om, at der var købt, installeret og afprøvet nye saunaovne til fællessaunaen. 

Frank og Søren El har foretaget forskellige ændringer med henblik på at ovnene sikres bedre mod 

overophedning og vand på varmelegemerne.  Men for at ovnene kan få en længere levetid og 



sikres mod udfald, er det vigtigt at gusmestrene instrueres i hvordan de nye ovne er konstrueret 

og fungerer.  Frank står for den opgave.    

 

4. Generalforsamling 2021 

Det er endnu for tidligt at vurdere, om det bliver muligt at gennemføre Generalforsamlingen i maj 

2021. Bestyrelsen følger situationen og melder ud til medlemmerne, når vi ved noget. 

 

5. Eventuelt  

Næste bestyrelsesmøde er den 16. marts 2021. Forhåbentligt kan det finde sted på Helgoland. 

 


