
Referat af bestyrelsesmøde DKG den 19. august 2021 og 24. august 2021.  

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog. Troels var referent. Mødet blev afviklet over to dage. 

 

Ad 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Ingen ændringer. 

 

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

Det har været en stille og rolig sommer. 

Takket være at medlemmer påtog sig jobbet at med checke coronapas, var det muligt at åbne de 

indendørs dele af Helgoland op tildigt på sommeren. 

 

Ad 3. Generalforsamling 

3.1. De to indkomne forslag: 1. Adgang for børn onsdag eftermiddag og brus på herre- og 

dameafdelingen. 

3.1.a. Bestyrelsen støtter ikke forslaget om at udvide børns adgang til Helgoland, da vi kun har én 

fællessauna. 

3.1.b. Bestyrelsen arbejder på en større opgradering af Helgoland, heri indgår også flere brusere 

og vandhaner. Dette arbejde genoptages nu, hvor der er kommet bedre styr på corona-

situationen. Bestyrelsen kan derfor ikke støtte forslaget i dets nuværende formulering. 

Kirsten laver den endelige formulering på bestyrelsens holdning til disse to forslag. 

 

3.2. Det praktiske om generalforsamlingen  

Der er styr på de praktiske forhold omkring afholdelsen af GF. Det er aftalt med Amager Bio, at der 

er fast mikrofon for medlemmer at tale ind i, som afsprites ind imellem. GF starter kl. 19.00. 

Bestyrelsen er tilstede fra ca. kl. 17.00. Indskrivningen starter kl. 17.45. Hanne med flere står for 

indskrivningen. Kirsten bestiller 300 sandwich. Vi køber vand og kaffe hos Amager Bio. Materiale til 

GF sendes til Lis, der får det til kopicenter. Dorrit henter. Bonjek henter stemmersedler.  

 

Ad 4. Optag af nye medlemmer det kommende år 

 

Der åbnes op for tilmeldinger til oktober-hold den 7. september kl. 20.30. Kristen og Bonjek står 

for det praktiske. 

Der laves 3 x 2 hold i oktober. Holdene bliver på 40 for at give bedre plads i Kongressen. Der er 

introduktion på følgende dage i oktober: 

Lørdag den 2. oktober kl. 11.00 og 12.30, onsdag den 6. oktober kl 15 og 16.30, lørdag den 9. 

oktober kl 11 og 12.30.  

Jørn Johansen vil gerne hjælpe med kaffebrygning. Troels kan ikke deltage den 6. oktober pga. 

arbejde 



 

Ad 5. Status på bog 

Vi er ved at være færdige med redigeringen. Bonjek læser med på den del som Kirsten har 

redigeret. Vi stiler mod udgivelse i foråret 2022. 

 

Ad 6. Covid og gus 

Deltagerantallet sættes op til 25 excl. gusmester. Viftning følger de Københavnske svømmehaller.  

 

Ad. 7. Standerhejsning og andre datoer for efteråret, herunder julefrokost og datosætning af 

dåb 

Standerhejsning bliver den 9. oktober kl 15.  Coctailgus bliver den 30. oktober. Sundby Sejl er 

booket til julefrokost den 5. december 2021 og til dåb den 4. februar 2022. 

 

Ad 8. Lille Helgoland 

Udsat til kommende bestyrelsesmøde 

 

Ad 9. Rengøring, måtter i saunaerne, varme gulve i saunaerne  

Udsat til kommende bestyrelsesmøde 

 

Ad 10. Revitalisering af udvikling af Helgoland 

Udsat til kommende bestyrelsesmøde 

 

Ad 11. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde den 6. oktober 2021, kl. 18.30. 

 


