
Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys tirsdag den 11. januar 2022, kl. 19.00  

 

Alle deltog bortset fra Lis. Troels var referent. 

 

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden og siden sidst. 

Bruseren er blevet repareret. Den trappe der faldt i vandet er er klar til at blive sat op igen, når vi kommer 

ud på foråret. Der er dialog med Sundby rengøring omkring rengøringens kvalitet. Karruselen er ved at 

være klar til at blive sat i gang igen, da skaderne efter storm er blevet udbedrede,  

 

2. Seminar den  19. februar 2022. 

Ramus finder sted og laver udkast til program.  

Der arbejdes med følgende hovedelementer: 

1. Hvilke problemer skal der løses med omdannelsen. 

2. Beskrivelse af den model vi arbejder med. 

3. Implementering af modellen. 

Vi arbejder fra kl. 10 om formiddagen. 

 

3. Bog. 

Vi tager en sidste drøftelse på bestyrelsesmødet den 8. febr.  Bogen skal være færdigtrykt til 

generalforsamlingen 2022. 

 

4. Covid og Helgoland 

4.1. Overvejelser om genåbning af gus. 

Bestyrelsen finder, at gus kan genoptages. Henstillingen om ikke at gennemføre indendørs 

foreningsaktiviteter er bortfaldet. Indtil videre opretholdes dog den nuværende begrænsning på 30 

deltagere i den store sauna. 

4.2. Spørgeskemaundersøgelse 

Der har været en henvendelse om at lave en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer for at vurdere 

hvilken virkning sauna har på risikoen for at få Corona. Da det vil kræve en egentlig eksperimentel 

undersøgelse at afklare dette spørgsmål, kan bestyrelse ikke stille medlemskartoteket til rådighed. 

4.3. Henvendelse om børn og corona 



Der har været en henvendelse om børn og corona  fra et medlem, der var bekymret ud fra et 

coronaperspektiv over, at der var børn i fællessaunaen om søndagen. Vi mener, at vi med indskrænkning af 

børnetiden til tidsrummet 9-12, har taget højde for problemet.   

 

5. Oliekøb mv.  

Bestyrelsen kan tilslutte sig gusudvalgets ønske om et større olieindkøb. Der blev besluttet at invitere 

gusudvalget med til et bestyrelsesmøde i løbet af foråret. 

 

6. Eventuelt  

Der er planlagt følgende bestyrelsesmøder.  

Tirsdag den 8. februar 2022 

Lørdag den 19. februar  (bestyrelsesseminar) 

Tirsdag den 1. marts 2022 

Onsdag den 20. april 2022 

 

 


