
Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys onsdag den 6. oktober kl. 18.00 

Alle medlemmer deltog, Rasmus dog kun i de senere punkter af mødet. Troels var referent. 

  

1. Siden sidst. 

De to dage med medlemsoptag var gået godt. Det fungerede godt med at være 40 pr. hold. Der var nogle, 

der ikke var dukket op og som ikke havde givet besked. Hvis de ikke kommer den 9. får de tilbageført deres 

betaling og bliver ikke medlem. 

 

2. Generalforsamling og evt. opfølgning. 

Generalforsamlingen gik godt. Vi skal arbejde mere med at få flere fra bestyrelsen inddraget i debatten 

f.eks. ved at vi på forhånd deler ud hvem der skal besvare hvilke typer af spørgsmål. Vi holder fast i, at 

beretningen ikke læses op, fordi det er for tidskrævende og for dødt. 

GF 2022 er planlagt til den 1. juni 2022. 

GF 2023 er planlagt til den 31. maj 2023. 

 

3. Planlægning af november medlemsoptag 

Tilmelding den 17-19. november. Introarrangementer den 6. 9. og 13. november. + 65 hold den 9. 

november. Som noget nyt får man to døgn til at tilmelde sig. Derefter sker der en maskinel lodtrækning 

mellem de tilmeldte. På den måde får bestyrelsen et overblik over hvor mange, der er som ønsker 

medlemskab. Denne nye proceduren evalueres efterfølgende. 

 

4. Vintersvømmestævne i København den 11. december 

Vi deltager ikke, da det ligger for langt fra vores fokusområder. 

 

5. Lille Helgoland 

Der skal graves nyt elkabel ned, så vi kan få vores egen forbindelse. Per har haft møde med Claus fra Logik 

mandag den 11. oktober; de går i gang med at skifte facade beklædning på Lille Helgoland inden for de 

næste par uger og arbejdet er afsluttet et par uger efter opstart. 

 

6. Nyt fra gusgruppen 

Der havde været møde i mandags. Gusgruppen havde rejst ønske om, at flytte det sene gus fra kl. 21.00 – 

22.00 til kl. 20.00 – 21.00 om søndagen. Bestyrelsen kunne tilslutte sig dette ønske, såfremt 

eftermiddagsguset flyttes fra kl. 15.00 – 16.00 til kl. 14.00 – 15.00. Gusgruppen ønskede at sløjfe de 

obligatoriske duftfri gus. Dette kunne bestyrelsen ikke tilslutte sig, det drejer sig om tre gus om ugen, og 



der må godt være duft i den sidste spand. Bestyrelsen kunne tilslutte sig, at hvis der er tekniske problemer 

med den store fællessauna kan gusene flyttes over i den store sauna i herreafdelingen. 

 

7. Status bog projekt 

Arbejdet genoptages, når introforløbet er afsluttet. 

 

8. Genoptagelse af projektet for modernisering af Helgoland 

Arbejdet temasættes på de kommende bestyrelsesmøder. 

Der arbejdes følgende hovedtemaer. 

8.a. Beskrivelse af de overordnede mål for moderniseringen.  

8.b. Modeller for moderniseringen. 

8.c. Proces med kommunen 

8.d. Proces med vores medlemmer  

8.e. Økonomi for moderniseringen 

8.f. Tidsplan for moderniseringen 

 

9. Eventuelt 

Gæster 

Der kan ikke længere medtages gæster på Lille Helgoland. Der kommer i stedet 6 gæstedage.  

Der bliver gæstedag den første søndag i måneden fra kl. 9-12 i månederne november til og med april.  

Gæsterne skal være gået kl 12.  Medlemmer er ansvarlige for deres gæster og skal være sammen med dem 

hele tiden.  Gæsterne skal overholde alle regler, altså i vandet før sauna, intet badetøj i sauna osv.  

Gæsterne kan være i fællesafdelingen, og i den samme afdeling af de kønsopdelte afdelinger som 

medlemmet. Børn må kun være på fælles. Gæstedagene bliver således søndag den 7. november, søndag 

den 5. december, søndag den 2. januar, søndag den 6. februar, søndag 6. marts , søndag den 3. april. 

Gæster kan medtages gennem barnevognslågen, da den kan bruges af alle medlemmer på det angivne 

tidspunkt.  

Børn 

Børn kan medtages på Helgoland om søndagen fra kl 9 til 14 på fællesafdelingen. Adgang sker gennem 

barnevognslågen. Den giver adgang for alle medlemmer i tidsrummet 9-14 om søndagen. 

Børn i barnevogn kan medtages når- og hvor som helst på Helgoland. Adgang sker gennem 

barnevognslågen. Der gives adgang for et år ad gangen ved at skrive til dkg@detkoldegys.dk  

Børn kan medtages på Lille Helgoland når som helst. 

mailto:dkg@detkoldegys.dk


 

 

Der blev aftalt følgende kommende bestyrelsesmøder: 

9. november 2021 

14. december 2021. 

11. januar 2022. 

8. februar 2022 

 


