
Vinterbadeforeningen Det Kolde Gys 
Adgang til omklædning, sauna og kongressen 

Kære alle medlemmer  

Velkommen tilbage indendørs.   

Vi har været  glade for, at vi kunne holde Helgoland åben og muliggøre badning gennem 
hele vinteren. Og glade for alle de tilkendegivelser, vi har fået fra jer herom. Mange 
medlemmer har trodset blæst,regn og kulde og brugt muligheden for at komme i vandet.  

Det er lidt sjovt, at så mange har fundet ud af, at man godt kan bade uden sauna, og selv 
om vi kun har kunnet bade i de lyse timer, har der  gennemsnitligt været 269, 257 og 277 
pr dag i månederne februar, marts og  april. 

  

Du får adgang til omklædningsrum, saunaer og kongressen med covidpas 

Vi har fået mulighed for at åbne yderligere, og i løbet af i dag, vil din din nøglebrik give dig 
adgang til omklædningsrum, saunaer og kongressen. Du skal lige sørge for at opdatere 
nøglen på hovedporten. 

Det kommer til at foregå meget som sidst : 

• Du må kun komme hvis du er rask, og er sikker på du ikke er smittebærer 
• Du skal bruge nøgle hele tiden, så vi efterfølgende kan se, hvor du har 

været.  Derfor skal alle døre være lukket og låst.  Og du skal huske at tjekke ud 
med din nøgle når du går.  Hvis der konstateres smitte, kan vi nemmere 
indkredse dem vi skal kontakte.  

• Der vil være skilte på dørene om hvor mange der må være i lokalet 
• Du må ikke ligge ned i den store damesauna, medmindre I kun er tre i saunaen . De 

fleste fylder nemlig mere på bænken, når de ligger ned, og så kommer de øvrige 
til at sidde for tæt, fordi saunaen ikke er er så stor.    

• Der vil være sprit og papir i alle rum, så tag gerne en spritklud og tør af og lav 
gennemtræk og udluftning af og til. Men ikke sprit og spritklude i saunaen. Det er 
brandfarligt.  

• Vi har skruet op for rengøringen  

  

Husk gyldig Coronapas 

Og nu kommer det svære  

Vi kan kun åbne, hvis alle der bruger rummene har gyldig covidpas, og hvis vi tjekker 
mindst 1 gang i døgnet.   



• Du må derfor kun lukke dig ind i omklædningsrum, saunaer og kongressen, hvis du 
har et gyldigt covidpas. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at det er kravet om tjek af covidpas,  der har afholdt os 
fra at åbne allerede i fredags.   

Vi har nu fået kontakt til medlemmer, der har påtaget sig at tjekke, og vi starter derfor op. 
De gør det, for at vi kan få lukket op og det er vi meget taknemmelige for.   

Men vi vil gerne have flere, der gerne vil lave tjek, så kontakt os herom hvis du vil bistå. 

Du kan støtte op,  ved at tage rigtig godt mod dem, der spørger om at se dit covidpas, og 
straks gå ud af saunaen og finde din dokumentation, når de kommer og beder om passet. 
De skal ikke stå og vente på dig.  De gør det,  for at vi alle kan bruge vores faciliteter.   

Hvis du er færdigvaccineret, kan du evt have et print af dit covidpas.  

  

Du behøver ikke covidpas hvis du bliver udenfor.  

Vi giver ikke dispensationer. Hvis du ikke har covidpas, fordi du er fritaget for covidpas, 
kan du ikke komme ind i omklædning, sauna og kongressen.  

Vi skal gøre det enkelt,  og omklædningsrum mv. skal betragtes som et tilbud, som man 
kan benytte, hvis man har covidpasset.  

  

Hotsauna  

Gusmestrene er allerede i gang med forberedelserne til  hotsauna. De satser på at være 
klar i næste uge. Tider vil fremgå af gusplanen og gusapp'en.  Gusmestrene har også 
påtaget sig at bistå med tjek af covidpas. De vil derfor tjekke covidpas ved deltagelse i 
hotsauna . Hjælp dem ved at gøre det nemt at se dit covidpas     

  

Det er foreningens ansvar at vi lever op til kravene 

Vi ønsker at vise, at vi lever op til kravene og at vi bakker op om de tiltag samfundet 
sætter, for at begrænse coronaen.     

Vi tjekker derfor mindst en gang i døgnet, på forskellige tidspunkter, og vi sanktionerer 
manglende covidpas indendørs, med eksklusion 1 år, uden advarsel.  



Men  vigtigst af alt, vi ved at medlemmerne bakker op og har tjek på deres covidpas. Så vi 
ser faktisk rigtig positivt på de muligheder vi har fået, og vi har da også fortalt 
kommunen,  at vi har fuldstændig styr på det hele. .  

  

Kontakt os hvis du bliver smittet 

Du kan være smittebærer uden at vide det, også selv om du har gyldigt covidpas. Derfor 
beder vi om at du kontakter os på dkg@detkoldegys.dk hvis du bliver syg af corona efter 
du har været på Helgoland. Så kan vi orientere de medlemmer,  der har været på 
Helgoland samtidig  

  

Generalforsamling 31. august 2021 

Og for at det ikke kun skal handle om corona, kan vi fortælle at generalforsamling for både 
2020 og 2021 afholdes den 31. august 2021 kl 19 i Amager Bio.  Der indkaldes på behørig 
vis når vi nærmer os.  

  

Det skal være sikkert at bade på Helgoland. Vi passer på hinanden og vores forening, og 
vi håber at alt det vi gør, kan medvirke til, at vi ikke igen skal lukke ned.  God badetur. 

Med gyserhilsen   bestyrelsen 
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