
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DET KOLDE GYS (DKG) DEN 31. AUGUST 2021 

Den ordinære generalforsamling 2021 i Vikingeforeningen Det Kolde Gys blev afholdt i Amager Bio, 

Øresundsvej 6 A, 2300 København S og startede kl. 19.00. Der mødte 226 medlemmer op. 

Der var følgende dagsorden 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 2019/2020 og 2020/2021 

3. Godkendelse af årsregnskab for 2019/2020 og 2020/2021 

4. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår 

5. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode 

Lis Meyer genopstiller som kasserer, Dorrit Erlandsson og Troels Norup Panild genopstiller som 

bestyrelsesmedlem. 

Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2. årig periode. Kirsten Monrad Jensen 

genopstiller som formand, Per Nørgaard Andersen, Rasmus Klinck og Bonjek Hertz Pedersen 

genopstiller som bestyrelsesmedlem. 

6. Valg af 2 interne revisorer for 1 år. Thomas Frisendal og Anders Hjorth genopstiller som interne 

revisorer. 

7. Forslag 

A. Medlemsforslag om udvidet børneadgang. 

B. Medlemsforslag om brusere på herreafdelingen. 

8. Eventuelt 

Formand, Kirsten Monrad Jensen, bød velkommen, og takkede medlemmerne for deres fremmøde. 

Generalforsamlingen blev indledt med en fællessang. 

Formanden bad generalforsamlingen holde et halvt minuts stilhed for at mindes de medlemmer, som var 

gået bort inden for det seneste år. 

Årets jubilarer blev derefter hædret af generalforsamlingen med et "Hisse, hussa, hejsa". Årets jubilarer 

modtog en nål, og et par flasker vin. 

Ad 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Bestyrelsen foreslog advokat Knud-Erik Kofoed som dirigent. Advokat Knud-Erik Kofoed blev valgt som 

dirigent uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til § 7 i foreningens vedtægter 

til behandling af den udsendte dagsorden. 

Dirigenten bemærkede, at årets generalforsamling var speciel i den forstand, at generalforsamlingen skulle 

have forelagt beretning for både 2019/2020 og 2020/2021 og have fremlagt regnskab for 2019/2020 og 
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2020/2021 til godkendelse. Generalforsamlingen var også speciel, fordi den ikke blev afholdt i maj måned, 

som det ellers er fastsat i vedtægternes§ 7, stk. 1. 

Dirigenten bemærkede, at alt dette skyldtes COVID-19. 

Efter dirigentens opfattelse kunne generalforsamlingen alligevel lovligt gennemføres. 

Dirigenten konstaterede, at der var mødt 226 stemmeberettigede op, og at generalforsamlingen var 

beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, jf. vedtægternes § 7, stk. 11. 

Dirigenten oplyste endvidere, at afstemning som udgangspunkt ville foregå ved håndsoprækning, men at der 

ved personvalg skulle ske skriftlig afstemning i henhold til vedtægterne. 

Derudover bemærkede dirigenten, at der ikke på generalforsamlingen kunne stemmes ved fuldmagt. 

Såfremt et medlem forlod generalforsamlingen, skulle stemmesedlen afleveres ved døren, og stemmesedlen 

måtte således ikke gives til et andet medlem på generalforsamlingen. 

Dirigenten instruerede generalforsamlingen i brug af stemmesedlerne, ligesom han instruerede fremmødte 

medlemmer i, hvad de skulle gøre, hvis de ønskede taletid. 

Dernæst skulle der vælges en referent. Bestyrelsen foreslog Ellen Abildtrup som referent. Ellen Abildtrup 

blev valgt som referent uden modkandidater. 

Endelig blev seks medlemmer valgt som stemmetællere uden modkandidater. 

Ad 2. Bestyrelsens beretning 2019/2020 og 2020/2021 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2019/2020 og 2020/2021. 

Formanden henviste til den skriftlige beretning, som lå på foreningens hjemmeside. Formanden gennemgik 

alene udvalgte dele af beretningen på generalforsamlingen. 

Formanden oplyste, at gennemsnitsalderen for foreningens medlemmer nu var 50, 1 år. Endvidere oplyste 

formanden, at kønsfordelingen er henholdsvis 63,5% kvinder og 36,5% mænd. 

Grundet COVID-19 var der i det forgangne år ikke optaget nye medlemmer. Fremadrettet vil der alene blive 

optaget 40 personer pr. introhold, frem for 55-60 personer pr. hold, som tidligere. 

Formanden bemærkede, at bestyrelsen var opmærksom på, at det er svært at blive optaget som medlem i 

foreningen. Bestyrelsen arbejdede med nogle konkrete tiltag og påtænkte at lave en pulje for interesserede 

personer, hvor der vil blive trukket lod om medlemskab. Derudover vil bestyrelsen lave et hold til personer 

med alderen 60+ eller 65+. 

Dirigenten bemærkede, at der ikke skulle stemmes om beretningen, men at der var mulighed for at 

kommentere beretningen. 
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Et medlem spurgte til dialogen med Københavns Kommune i forbindelse med den mulige forestående 

ombygning af badeanstalten. Helt konkret ville medlemmet gerne vide, hvordan medlemmerne fremadrettet 

ville blive inddraget i processen, og hvem der skulle betale for ombygningen. 

Et andet medlem opfordrede bestyrelsen til at gå i dialog med kommunen om udskiftning af de rådne 

brædder. Medlemmet var bekymret for at nogen ville komme til skade i løbet af vinteren. 

Formanden oplyste, at foreningen skal betale for ombygning/udvidelse. Der foreligger endnu ikke en løsning, 

der er tilfredsstillende for alle parter. Bestyrelsen vil ombygge badeanstalten, så der kommer tre 

selvstændige afdelinger hele året - alle udstyret med toilet og bruser. Når der kommer et mere konkret 
løsningsforslag, vil medlemmerne blive inddraget. 

Et medlem efterspurgte tidsfrister for ombygningen. Dertil svarede formanden, at bestyrelsen forventer, at 
der vil komme mere skub i tingene på den anden side af kommunalvalget. 

I forhold til udskiftning af brædder svarede formanden, at bestyrelsen havde rykket kommunen for 

udskiftning af brædder. Bestyrelsen vil gerne gå ind og konkret kigge på de rådne brædder i 

dameafdelingen. 

Et tredje medlem udtrykte skepsis ved formandens gennemgang af beretningen. Medlemmet var derudover 

utilfreds med det manglende vedligehold og ønskede at inddrage kommunalpolitikere. 

Et fjerde medlem spurgte til bogprojektet. 

Dirigenten bemærkede, at status på bogprojektet fremgår af årsberetningen. 

Et femte medlem mente, at det burde overvejes, om det ikke var hensigtsmæssigt at lave kønsopdelte 

afstemninger for forhold, der kun angår henholdsvis mændenes afdeling og damernes afdeling. 

Et sjette medlem foreslog, at foreningen kunne købe badeanstalten af Københavns Ejendomme. 

I forhold til bogprojektet svarede formanden, at bestyrelsen håber på tryk inden årsskiftet. 

Formanden konstaterede, at kønsopdelte afstemninger vil kræve en vedtægtsændring. Beretningen blev 
ikke læst op i sin fulde form, da det ville være alt for tidskrævende. 

Et medlem opfordrede bestyrelsen til at undersøge, om foreningen kunne søge midler fra det offentlige. Et 

andet medlem supplerede med, at der i gamle dage var et område der hed Sporten, hvor der blev afholdt 

konkurrencer. Medlemmet opfordrede til, at man skulle overveje om det var en ide at få et lignende område 

igen, og eventuelt søge midler til dette. 

Et medlem takkede bestyrelsen for deres arbejde, og udtrykte taknemmelighed over for foreningen. 
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Da der ikke var flere spørgsmål, bemærkninger eller kommentarer, blev beretningen 2019/2020 og 

2020/2021 fra bestyrelsen taget til efterretning. 

Dirigenten bemærkede, at det ville være hensigtsmæssigt at bestyrelsen kort præsenterede sig selv. Alle 

bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv. Bestyrelsesmedlem Per Nørgaard havde være nødsaget til 
at forlade generalforsamlingen men ville muligvis komme tilbage. 

Ad 3. Godkendelse af årsregnskab for 2019/2020 og 2020/2021 

Lis Meyer fremlagde årsregnskabet for 2019/2020, som udviste et overskud på 2.144. 735 kr. 

Foreningen havde en egenkapital på 4.901 .488 kr. 

Dirigenten åbnede herefter for bemærkninger til årsregnskabet. 

Et medlem havde et spørgsmål til note 7, hvor der står forventet reparation og vedligeholdelse. Medlemmet 

ønskede oplyst, om der var tale om nogle penge, der er brugt, eller nogen der er budgetteret med. Desuden 

bemærkede medlemmet, at det kunne overvejes, om foreningen skal investere nogle af de penge, der står i 

banken på grund af den negative rente. 

Lis Meyer svarede, at der altid er nogle projekter i gang. 

Dirigenten oplyste, at ifølge vedtægterne skal foreningens midler anbringes som kontant indskud på 

bankkonti. 

Et andet medlem spurgte til balancen vedr. gæld til medlemmer. Lis Meyer svarede, at det var medlemmer, 

der anvendte forkerte indbetalingskort, og at man så ikke kan se, hvem der har indbetalt. 

Et tredje medlem spurgte til udgifterne til bogprojektet, når der endnu ikke er kommet en bog. 

Lis Meyer svarede, at bogen er blevet dyrere, end bestyrelsen havde regnet med. 

Dirigenten satte derefter årsregnskabet til afstemning. 

Årsregnskabet blev godkendt med stort flertal. 

Derudover stemte 7 blankt. Ingen stemte imod. 

Derefter gennemgik Lis Meyer årsregnskabet for 2020/2021 . 

Indledningsvist oplyste Lis Meyer, at der ikke var taget nye medlemmer ind som følge af COVID-19, hvilket 

slog igennem i foreningens indtægter i årsregnskabet 2020/2021 . 

Lis Meyer gennemgik årsregnskabet for 2020/2021, som udviste et overskud på 1.105.111 kr. 
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Foreningen havde en egenkapital på 6.006.599 kr. 

Til årsrapportens note 1 bemærkede Lis Meyer, at rengøringsudgiften var faldet, men stadig relativt høj trods 

lukning, fordi der var blevet gjort hovedrent og ekstra rent i de åbne perioder. 

Lis Meyer fortalte, at beløbene ved flere af noterne adskilte sig fra tidligere, fordi udgifterne havde ændret sig 

under COVID-19. 

Dirigenten åbnede herefter for bemærkninger til årsregnskabet. 

Et medlem spurgte, om foreningen kan bruge nogle af de penge, som er hensat til udvidelsen, på at reparere 

selv, hvis kommunen ikke vil reparere. 

Et andet medlem spurgte til gebyrer hos Nets, og om bestyrelsen havde overvejet at gå over til korttræk, 

hvor man får trukket beløbet på sit kort - det kostede ikke noget. 

Et tredje medlem ville gerne vide mere om de skyldige omkostninger. 

Et fjerde medlem takkede bestyrelsen for deres indsats men var kritisk over for indkøbene. Han syntes, at 

mange af posterne var for store. Medlemmet ønskede oplyst, om der var en i bestyrelsen, der var 

indkøbsansvarlig/økonomiansvarlig, fordi indkøb efter hans mening var en stor post ift. foreningens størrelse. 

Formanden svarede, at foreningen som udgangspunkt ikke må reparere det, som kommunen ejer. 

Bestyrelsen sætter pris på, at er der penge i kassen til at ombygge. Den forestående ombygning vil blive 

bekostelig. 

Formanden oplyste, at bestyrelsen har overvejet korttræk, men det vil være besværligt at skifte fra 

betalingsservice af hensyn til de ældre medlemmer. 

Formanden bemærkede, at bestyrelsen var opmærksom på, hvad der blev købt ind, og gjorde sig umage, og 

i øvrigt havde stort kendskab til, hvordan foreningen skulle administreres. Bogholderen er effektiv og sine 

penge værd. Bestyrelsen har styr på, hvad der bliver brugt timer på, og hvad der betales. 

Da der ikke var yderligere bemærkninger, blev årsregnskabet sat til afstemning. 

Årsregnskabet blev godkendt med stort flertal med undtagelse af seks blanke stemmer. 

Ad 4. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår 

Lis Meyer gennemgik budgettet for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022. 

Lis Meyer bemærkede, at der var afsat penge til nødvendige reparationer. 

Der var afsat 150.000 kr. til afslutning af bogprojektet. 

Budgettet viste et forventet overskud på 1.210.000 kr. 
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Dirigenten åbnede herefter for bemærkninger til budgettet. 

Et medlem efterlyste, at bestyrelsen var mere specifik med de variable omkostninger, der kunne henføres til 

driften. Medlemmet bemærkede, at det var svært at forholde sig til budgettet, der er meget overordnet. 

Et andet medlem bemærkede, at det var en god ide at overgå til kortbetaling og give lidt "slack" til de ældre 

medlemmer i forbindelse med overgangen. Ydermere bemærkede medlemmet, at der var et stort overskud, 
og at hun glædede sig til at høre mere om visionerne for ombygningen. Hun efterspurgte et budget for 

ombygningen. 

I forhold til det efterspurgte budget for ombygningen svarede formanden, at dette ikke kan laves endnu, fordi 

projektet ikke er modent. 

Et tredje medlem ville gerne have oplyst, om det kunne det lade sig gøre at reparere brædderne i 
dameafdelingen. Formanden svarede, at bestyrelsen ville se på det. 

Et fjerde medlem mente, at der var afsat alt for mange penge til dåben. 

Formanden bemærkede, at der ikke blev sparet på dåben, fordi det var årets største begivenhed på 

badeanstalten. 

Formanden bemærkede, at beløbet til bogprojektet var penge til trykkeriet, idet bogen endnu ikke var trykt. 

Budgettet blev vedtaget af de fremmødte med stort flertal med undtagelse af 4 medlemmer, som stemte 

blankt. 

Ad 5. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode samt valg af formand og 3 
bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 

Dirigenten oplyste, at der var en 2-årig valgturnus i foreningen. 

I henhold til vedtægterne skulle kandidater til bestyrelsesposterne meddele deres kandidatur tre uger før 
generalforsaml ingen. 

Bestyrelsen består i dag af 

• Kirsten Monrad Jensen, formand (på valg i 2021 - genopstiller) 

• Lis Meyer, kasserer (på valg i 2021 for en 1-årig periode - genopstiller) 
• Dorrit Erlandsson (på valg i 2021 for en 1-årig periode - genopstiller) 

• Troels Norup Panild (på valg i 2021 for en 1-årig periode - genopstiller) 
• Per Nørgaard Andersen (på valg i 2021 - genopstiller) 
• Rasmus Klinck (på valg i 2021 - genopstiller) 
• Bonjek Hertz Pedersen (på valg i 2021 - genopstiller) 
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Lis Meyer genopstillede som kasserer, Dorrit Erlandsson og Troels Norup Panild genopstillede som 
bestyrelsesmedlem. 

Dirigenten anførte, at disse tre bestyrelsesmedlemmer var valgt i 2018 og derfor var på valg i 2020, jf. 
vedtægternes§ 9, stk. 2. Men da der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020 fortsatte de tre medlemmer. 

Medlemmerne var derfor på valg i år - men for en 1-årig periode Der vil være valg af kasserer og 2 
bestyrelsesmedlemmer igen i 2022, og så for en 2-årig periode. 

Dirigenten konstaterede at da ingen andre havde meldt deres kandidatur, jf. vedtægternes§ 7, stk. 6, var Lis 
Meyer genvalgt som kasserer, og Dorrit Erlandsson og Troels Norup Panild var genvalgt som 
bestyrelsesmedlemmer - alle tre for en 1-årig periode. 

Dernæst var der valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, jf. vedtægternes § 9, stk. 
2. 

Kirsten Monrad Jensen genopstillede som formand, Per Nørgaard Andersen, Rasmus Klinck og Bonjek 
Hertz Pedersen genopstillede som bestyrelsesmedlem. 

Dirigenten konstaterede, at da der ikke var andre, der havde meldt deres kandidatur, jf. vedtægternes § 7, 
stk. 6, til de fire poster i bestyrelsen, var Kirsten Monrad Jensen er genvalgt som formand, og at Per 
Nørgaard Andersen, Rasmus Klinck og Bonjek Hertz Pedersen var genvalgt som bestyrelsesmedlemmer
alle tre for en 2-årig periode. 

Bestyrelsen består herefter af 
• Kirsten Monrad Jensen, formand (på valg i 2023) 

• Lis Meyer, kasserer (på valg i 2022) 
• Dorrit Erlandsson (på valg i 2022) 
• Troels Norup Panild (på valg i 2022) 
• Per Nørgaard Andersen (på valg i 2023) 

• Rasmus Klinck (på valg i 2023) 
• Bonjek Hertz Pedersen (på valg i 2023) 

Ad 6. Valg af 2 interne revisorer for 1 år. Thomas Frisendal og Anders Hjorth genopstiller som interne 
revisorer. 

Dirigenten bemærkede, at valgperioden var på et år. Anders Hjorth og Thomas Frisendal genopstillede som 

interne revisorer. 

Idet der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at Anders Hjorth og Thomas Frisendal blev valgt 
som interne revisorer for en 1-årig periode. 

Ad 7. Forslag 

Dirigenten oplyste, at det efter vedtægterne § 7, stk. 12 er et krav, at mindst 20 af de mindst 30 
forslagsstillere er til stede på afstemningstidspunktet. Dirigenten oplyste, at det ikke var tilfældet for så vidt 
angår forslag A, og at der således ikke formelt kunne stemmes om forslag A. Forslaget kunne dog drøftes, 
ligesom der kunne afholdes en vejledende afstemning. 



Side 8 af 11 

Ad 7A. Medlemsforslag om udvidet børneadgang 

Forslaget gik ud på, at der skulle være mulighed for, at medlemmer kunne bade med deres børn og 

børnebørn onsdag eftermiddage mellem kl. 14-18. 

Dirigenten opfordrede forslagsstillerne, Anne Bønnerup og Katrine W. Skagen, til at præsentere forslaget, 

selvom der ikke kunne ske formel afstemning. 

Forslagsstillerne takkede bestyrelsen for - trods de vedtægtsmæssige udfordringer - at afsætte tid til 

drøftelse af forslaget. Indledningsvist bemærkede de, at de havde forståelse for at foreningen var et frirum, 

hvorfor forslaget alene gik på udvidelse af børneadgangen til onsdag eftermiddag, hvilket, efter deres 

opfattelse, var meget beskeden. 

Forslagsstillerne anførte, at børn kan få lige så meget ud af at vinterbade som voksne, og at medlemmerne 

skulle overveje, hvorvidt der vil gå noget fra dem ved at tillade den pågældende ordning. De anførte, at 

forældrene i foreningen er loyale mod den nuværende søndagsordning, hvor kun fællesafdelingen 

anvendes, og at dem, der ikke ønsker at bade med børn, kan benytte henholdsvis herre- og 

dameafdelingen, når der er tilladt børn i fællesafdelingen. 

En af forslagsstillerne bemærkede desuden, at børn ifølge vedtægternes § 3, stk. 2, 1. pkt., kan optages 

som medlemmer, og at bestyrelsen ikke kan afvise dette. 

Forslagsstillerne understregede, at de ved forslaget havde sørget for, at børnene ville være ude inden gus. 

Forslagsstillerne afsluttede med at spørge generalforsamlingen, om der måske ikke var mange af 

medlemmerne, der var kede af, at de ikke tidligere i deres liv var begyndt at vinterbade. 

Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke kan støtte forslaget af hensyn til nøgenkulturen på badeanstalten. 

Det er bestyrelsens holdning, at mange af medlemmerne ikke bryder sig om at være nøgne sammen med 

andres børn. Bestyrelsen prøvede at varetage alle medlemmernes interesse bedst muligt. Formanden sagde 

endvidere, at mange af medlemmerne helst ville benytte fællesafdelingen på grund af udsigten, og at 

forslaget samlet set ville begrænse medlemmerne i at bruge Helgoland. 

Dirigenten åbnede herefter op for bemærkninger til forslaget. 

Fire medlemmer gav udtryk for at de var imod forslaget og opfordrede generalforsamlingen til at stemme nej. 

Blandt andet henviste medlemmerne til, at badeanstalten er et voksent frirum, hvor mange søger hen for at 

få ro. Derudover var der forsikringsmæssige og sikkerhedsmæssige problemer med at have børn på 

badeanstalten. Søndagene var ikke god reklame for børn. Et medlem oplevede ofte, at hun måtte tysse på 

andre medlemmers børn. Forslaget var ikke for børnenes skyld, men for forældrenes. Man skulle desuden 

tage hensyn til, at nogle af medlemmerne arbejder med børn, og at de risikerer at møde dem på 

badeanstalten, hvilket nogle kunne have det ubekvemt med. 

Et andet medlem spurgte, hvornår man er barn. En af forslagsstillerne svarede, at det er man, indtil man er 

18 år, jf. foreningens vedtægter. 
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Fem medlemmer støttede med forskellige begrundelser op om forslaget. Der blev blandt andet henvist til, at 

børn skal have et naturligt forhold til nøgne kroppe, og at børn skal lære kulturen på en badeanstalt tidligt. 

Der opfordredes til, at folk bevarede deres frisind og udviste rummelighed. Derudover skulle man tage 

hensyn til enlige forældre. 

Et medlem forstod ikke forslaget fordi kommunen - medlemmet bekendt - ikke tillader børn pga. 

vanddybden. 

Et medlem opfordrede forældrene til at tage deres børn med på lille Helgoland. 

Forslagsstillerne understregede, at forslaget var for børnenes skyld, men at det også ville give forældrene 

bedre "flow" i vinterbadningen. Det ville desuden være en fremtidssikring af foreninger, herunder gusmestre 

og livreddere. De henviste til, at Københavns Kommune ønsker at flere københavnere skal have glæde af 

Helgoland. 

Formanden bemærkede afsluttende, at man - efter bestyrelsens mening - overså at børn kunne være på 

Helgoland om søndagen fra kl. 9-14, og altid på lille Helgoland. Mange medlemmer ønsker ikke at blive set 

på, og børnefamiliers behov var ikke repræsentativt for foreningen. 

Dirigenten meddelte, at der nu ville blive gennemført en vejledende afstemning. 

Dirigenten konstaterede, at et stort flertal ikke støttede forslaget. 

Ad 7B. Medlemsforslag om brusere og vandhane på herreafdelingen 

Dirigenten bemærkede, at efter vedtægternes§ 7, stk. 5 skulle medlemsforslag fremsættes over for 

bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, og forslaget skulle medtages på dagsordenen, hvis det 

var fremsat af mindst 30 medlemmer. Derudover skulle mindst 20 af forslagsstillerne være til stede ved 

afstemningen, jf. Vedtægternes § 7, stk. 12. 

Dirigenten konstaterede, at begge dele var tilfældet, og at forslaget kunne behandles. 

Dirigenten gav ordet til forslagsstiller, Peter Lerke, der fremsatte og motiverede forslaget. 

Forslagsstilleren bemærkede, at sigtet med forslaget var, at medlemmer skulle have mulighed for at skylle 

sig under den kolde bruser inden sauna, når der var rødt badeflag. Endvidere skulle medlemmerne på 

herreafdelingen have en hane til at fylde deres vanddunke, så de ikke skulle ud på fællesafsnittet. 

Forslagsstilleren havde læst bestyrelsens bemærkninger til forslaget og tilføjede, at dem der ikke ønskede at 

benytte en bruser kunne lade være, men opfordrede dem alligevel til at støtte op om forslaget. I forhold til 

den kommende ombygning mente forslagsstilleren, at det stadig var relevant, nu hvor der ikke var et 

tidsestimat. 

Formanden bemærkede, at det var svært at få tilladelse til at sætte brusere op. Foreningen kan ikke bare 

beslutte at sætte dem op, fordi foreningen ikke ejer badeanstalten. Det er også en udfordring at finde 
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placering, fordi den ikke må være på gangarealer og ikke på solpladser. Det tog 4-5 år at opnå enighed om 

og tilladelse til den nuværende bruser. Bestyrelsen vil ved ombygningen tænke ind, at der er behov for 
toiletter og brusere på alle afdelinger. 

Formanden understregede, at da det er en vinterbadeforening, skal medlemmer en tur i havet, inden de går i 
sauna - denne regel vil ikke kunne fraviges, eller erstattes af en tur under bruser. 

Bestyrelsen ville undersøge, om der var mulighed for at sætte sejldug rundt om den nuværende bruser, med 
det forbehold at livredderne skulle sige god for det. 

Et medlem havde bemærkninger til placering af hanen på herreafdelingen. 

Et andet medlem bemærkede, at damerne ikke skal vaske hår i håndvaskene, fordi gulvet bliver 

oversvømmet. 

Formanden bemærkede, at der er en koldtvandshane umiddelbart inden, man går ind på herreafdelingen. 

Forslagsstilleren bemærkede, at hvis det tog så lang tid at opstille en bruser, så var det på tide at komme i 
gang. Man måtte prøve at løse det med afløbene. Han mente, at der var penge nok i kassen. 

Et tredje medlem bemærkede, at i en vinterbadeforening skulle man i havet, inden man gik i sauna. 

Dirigenten formulerede afstemningstemaet: 

Koldtvandsbrusere på herre- og dameafdelingerne samt en koldtvandshane på herreafdelingen. 

Dirigenten konstaterede, at der var flertal mod forslaget, som dermed ikke blev vedtaget. 

8. Eventuelt 

Dirigenten bemærkede, at der under punktet eventuelt kunne drøftes forhold, men at der ikke kunne tages 
beslutninger. 

Et medlem ønskede oplyst, hvad der ville ske når alle corona-restriktioner bortfalder den 10. september. Hun 
opfordrede folk til at holde afstand. 

Flere medlemmer tilkendegav deres holdning til børn på Helgoland. Et medlem anførte, at det var de 
voksnes frirum. Et andet medlem mente, at der altid havde været børn på Helgoland. Et tredje medlem 
påtænkte at ansøge om medlemskab for sine egne børn. 

Et medlem opfordrede til, at medlemmerne af foreningen skulle stille op til lokaludvalget. 

Et medlem opfordrede bestyrelsen til at undersøge, om der kunne opstilles en koldtvandshane på 
herreafdelingen. 

Et medlem havde iagttaget, at når de nye medlemmer gik i sauna, blev der ikke talt om et fælles emne og i 
plenum. 
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Et medlem opfordrede generalforsamlingen til at give bestyrelsen en hånd for deres arbejde. 

Dirigenten konstaterede at dagsordenen er afsluttet. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede 
generalforsamlingen afsluttet. 

***** 

Formanden takkede medlemmerne for fremmødc1g for en god generalforsamling. 

~ ~ESt Ko~oed Kirsten Monrad Jensen 
Formand Dirigent 


