
Referat fra bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys tirsdag den 10. maj 2022, kl. 18.30  

 

Afbud Bonjek, referent Troels 

 

0. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Ingen ændringer til udkastet 

 

1. generalforsamlingen, herunder  

Ad 1.a. Rollefordeling 

Rollefordeling aftales nærmere på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 19. maj 2022, kl. 17.00. 

 

Ad. 1.b. Budget og regnskab 

Regnskabet blev gennemgået. Der er midler til iværksættelse af ny disponering af Helgoland. Per og Kirsten 

har haft møde med Logik om validering af Pers skøn over omkostningerne. Resultat foreligger før gf.   

Hensættelse til visionsprojekt ændres  til ny disponering af Helgoland.  Arkitektbistand til 

disponeringsforslaget konteres her. Udgift til arkitekt  har indtil nu været på 50.000 kr.  

Vi forventer en væsentlig stigning i fremtidig leje, i forbindelse med ny kontrakt.  

 

1.c. Praktisk 

Kirsten bestiller sandwich og kage . Vi beder om tilmelding til GF så vi har et nogenlunde skøn over hvor 

mange der deltager. Bonjek bestiller vand og  kaffe hos Amager Bio. Kirsten køber stemmesedler. Dorrit 

henter kopi materialer i Kopicentret. Per sørger for flasker til jubilarer 

 

2. Modernisering af Helgoland 

Ad. 2.a. Kommentarer indtil nu 

Der var en gennemgang og diskussion af de indkomne kommentarer. Der er flere gode input som vi prøver 

at indpasse.  De drejer sig hovedsaglig om udkik fra den nye herreafdeling og snitfladen fra det nye 

omklædning til den nye herre.  Der er også bemærkninger om adgang til den nye fælles.  

Vi tilretter endelig på møde med arkitekterne den 20. maj,  således at vi også får bemærkninger fra 

medlemsmøderne den 11. og 19. maj med i det forslag vi lægger frem på gf. .  

 

2.b. Medlemsmøder 



Der afholdes to medlemsmøder, den 11. maj kl. 19.30 og den 19. maj kl. 19.30. Per og Kirsten deltager i 

begge møder,  og Dorrit i det andet møde. 

 

3. GUS-udvalget efter Tanjas udtræden 

Tanja er trådt ud af gus-udvalget. Bestyrelsen siger tak til Tanja for hendes indsats. Vi ser frem til, at 

gusmestrene vælger et nyt medlem til gusudvalget. 

 

4. Praktisk omkring sommer 

Per tager fat i Logik om afskærmning  på fælles afdelingen og mest hastende, inde på herreafdelingen. 

Låsene skal gennemgåes 

Frank har flyttet ismaskine og gusudstyr 

Fællessaunaen er lukket af.  

 

5. Status bog 

Teksten til bogen er færdig. Billedudvalget er ved at være færdig. Forfatterne skal være enige i de 

ændringer vi har foretaget. Den kan derefter sendes til trykning. Medlemsprisen forventes at blive 100 kr. 

For nye medlemmer er prisen indeholdt i indmeldelsesgebyret.  

 

6. Eventuelt  

Et medlem som ifølge låsesystemet havde været hyppigt inde både på herreafdelingen og dameafdelingen 

får en mail, hvor hun bliver bedt om at forklare om nøglen har været udlånt.   

 


