
 

Referater fra bestyrelsesmøde i DKG onsdag den 20. april 2022  

 

(Afbud fra Dorrit – referent Troels) 

 

1. Drøftelse af den nye plan og information til medlemmer. 

Bonjek holder kontakten til Mathias. Vi får udkast til visualisering den 25. april. Derefter skal vi hurtigt 

kommenterer herpå, således den endelige version kan hentes den 29. april forud for standerhejsningen. 

Kirsten skriver udkast til orientering af medlemmerne om forslaget om modernisering, der derefter sendes 

rundt til hurtig kommentering i bestyrelsen.  

 

2. generalforsamlingen, herunder  

2.a. regnskab 

2.b. Urafstemning 

Regnskabet er ved at være klart i forhold til revisor.  Der udestår en gennemgang af hensættelserne. Bonjek 

finder firma til at stå for udsendelse og optælling af stemmerne. Stemmerne skal være anonyme i forhold til 

bestyrelsen. Resultatet skal foreligge den 16. juni kl. 12.00. 

 

3. Standerstrygning 

Der er bestilt  350 sandwich og  fadølsanlæg med 4 taphaner. Arrangementet er fra kl. 15-17. Under 

arrangementet bliver der god lejlighed til at se plancher med bestyrelsens forslag til en modernisering af 

badeanstalten og gå på besøg på hele badeanstalten. 

 

4. Status bog 

Billedudvælgelsen er fortsat i gang.  

 

5. Henvendelse fra tirsdagsholdet.  

Bestyrelsen vil gerne støtte op om tirsdagsholdet, og svarer den der har sendt mailen.  

 

6. Strømbesparelser 

I livredderperioden dvs. fra den 23. juni til den 31 august lukkes den store damesauna, de to små saunaer  

og fælles saunaen holdes åbent fra kl. 6-22. På den måde reduceres det samlede elforbrug i perioden med 



mere end 30 % i forhold til normalt sommerforbrug. Elforbruget er i forvejen reduceret med 50 % pga. 

nedlukningen af den store fælles sauna fra 1. maj til 30. september.  

 

7. Gustider beslutning 

Gus-udvalgets forslag om at lægge aftenguset i sommerperioden kl. 20.00 – 21.00 på 5 dage følges. Der 

laves ikke eftermiddagsgus i sommer perioden. 

 

8. Orientering fra diverse møder 

Kirsten og Lis havde deltaget i møde i Køge for vinterbadeklubberne i Danmark. 

Jomsborg i Århus er i gang med et meget stort udvidelsesprojekt på 32 mio. kr. Finansieringen sker ved 

lavforrentede lån med Århus Kommune som kautionist. Projektet vil give Jomsborg deres eget område om 

sommeren. 

Børns adgang til vinterbadeaktiviteter og hvor meget gus skal fylde synes at være et tema i mange 

foreninger. 

Der har været møde med By og Havn om udbygningen af tunnelen fra Nordhavn til Amager. Du vurderede 

ikke, at den ville få en indflydelse på bademulighederne på Helgoland. Jørn og Kirsten Beck indgår i en 

interessentfølgegruppe til projektet. 

I forbindelse med flytningen af sand på stranden foran Helgoland, har det været drøftet med Teknik og 

Miljø om hvad man gør ved den tiltagende tilsanding af Helgoland. Der var enighed om at afholde møde 

med de relevante forvaltninger i kommunen, herunder økonomiforvaltningen (Københavns ejendomme), 

Kultur- og Fritidsforvaltning og Teknik- og Miljøforvaltningen og Det Kolde Gys.  

 

9. Eksklusionssag 

Bestyrelsen er enige i, at der indledes eksklusionssag mod et medlem, der har lukket 3  venner ind på 

Helgoland. 

 

10. Eventuelt  

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 11. maj kl. 18.30. 

 


