
Referat af bestyrelsesmøder i Det Kolde Gys tirsdag den 14. december 2021 og søndag den 19. december 

2021 

 

Dette referat dækker ordinært bestyrelsesmøde den 14 december 2021 og ekstraordinært 

bestyrelsesmøde den 19. december 2021. Sidstnævnte bestyrelsesmøde blev afholdt over nettet og 

omhandlede kun implementeringen af de nye coronarestriktioner jf. punkt 1. I det ordinære 

bestyrelsesmøde deltog Per, Rasmus, Dorrit og Troels. I det ekstraordinære bestyrelsesmøde deltog alle 

bestyrelsesmedlemmer bortset fra Lis. Troels var referent fra begge bestyrelsesmøder 

 

Ad 1. Diskussion af mulige Corona-restriktioner. Kommunikation af beslutninger. 

Set i lyset af anbefalingerne fra Epidemikommissionen, der senere blev godkendt af regeringen og af 

Folketingets Epidemiudvalg, der bl.a. indeholder følgende anbefaling: 

• opfordring om ikke at deltage i indendørs aktiviteter i foreningslivet i juleferien. Opfordringen gælder 

indtil den 5. januar 2022, hvor grundskolerne genåbner, 

 

besluttede bestyrelsen følgende: 

• at der ikke gennemføres saunagus eller hotsauna foreløbigt indtil den 5. januar 2022. 

• at Nytårskuren den 1. januar 2022 aflyses 

• at gæstedag den 2. januar 2022 aflyses og 

• at dåbsforberedelser i januar 2022 og dåb den 5. februar 2022 aflyses 

 

Bestyrelsen besluttede endvidere at indføre visse begrænsninger i brugen af vores faciliteter, 

• Der vil være maks. antal personer i de enkelte rum og saunaer. Der er opsat sedler på dørene. 

• For at skabe plads i kongressen ophører muligheden for IT arbejdsplads ved bordet med den blå dug  

• Børneadgangen begrænses til kl 9 til 12 om søndagen, og ophører fuldstændig på Lille Helgoland. 

• Det er stadig ikke muligt at medtage gæster på Lille Helgoland 

Disse begrænsninger gælder indtil videre. Bestyrelsen gør videre opmærksom op, at 

• Der er fortsat ikke kontortid den første lørdag i måneden. Nøgler bliver lavet og afhentes hos 

Mejlshede, se hjemmesiden.  

 

Bestyrelsen opdaterer på hjemmesiden, når vi ved hvordan situationen er efter den 5. januar 2022.  

• Vi opfordrer til jeg til at klæde om udenfor, når det er muligt. Der er masser af stole, som kan bruges til 

at lægge tøjet på. Alle spritbeholdere er tjekket og fyldt op, og venter kun på at blive brugt.  Vi skal 

passe på hinanden, og vi forventer derfor også, at I alle har et gyldigt coronapas, og er raske, når I 

kommer ned på Helgoland og er sammen med os andre.  

• Det er bestyrelsens klare opfattelse, at badning omklædning og sauna foregår i trygge rammer.  

  

Kommunikation: 

Der sendes mail til alle medlemmer om disse foranstaltninger. De lægges på hjemmesiden. Der sættes 

sedler op med maks. antal person i de forskellige indendørsrum. Disse kan revideres, såfremt der viser sig 

behov for det. 

 



Ad 2. Karrusel. Funktionsproblemer i stormvejret 

Det er aftalt at karrusellen skal repareres snarest muligt. 

 

Ad 3. Eventuelt  

Der har været et ønske om at vi anskaffer Illustreret Videnskab til Kongressen. Der var enighed om, at det 

var en god ide. Næste bestyrelsesmøde den 11. januar 2022. 

 


