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RESULTAT AF URAFSTEMNING I 

DET KOLDE GYS (DKG) DEN 16. JUNI 2022 

 

Der blev umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 1. juni 2022 i Vikingefor-

eningen Det Kolde Gys, igangsat urafstemning, jf. vedtægternes § 7A, med henblik på medlemmernes ved-

tagelse eller forkastelse af bestyrelsens forslag om oprettelse af fællesafdeling og ny disponering af Helgo-

land (pkt. 7 på dagsordenen på den ordinære generalforsamling). 

Advokat Knud-Erik Kofoed, der blev valgt som dirigent på den ordinære generalforsamling, har ført tilsyn 

med gennemførelsen af urafstemningen og godkendt afstemningsresultatet, jf. vedtægternes § 7A, stk. 6. 

Urafstemningen blev igangsat ved udsendelse af afstemningsmails til medlemmerne den 2. juni 2022, og ur-

afstemningen blev afsluttet den 16. juni 2022. 

I den udsendte afstemningsmail var der en præsentation af forslaget, en motivering af forslaget og en gengi-

velse af drøftelserne på den ordinære generalforsamling vedrørende forslaget. 

Afstemningstemaet, som der kunne stemmes ”Ja”, ”Nej” eller ”Ved ikke” til, var følgende: 

”Hvis der ved urafstemningen er flertal for forslaget, gives bestyrelsen bemyndigelse til at gå videre 

med projektet, som omfatter en ombytning af herre- og dameafdeling og etablering af en helårlig fæl-

lesafdeling, nybygning af en fællessauna, nyt fælles omklædningsrum og omfattende renovering af fle-

re af de andre bygninger og flere toiletter m.m. til en budgetteret ramme på op til 10 millioner kroner. 

Det bemærkes at Foreningen allerede har penge sparet op til dette. 

Det vil derfor ikke påvirke kontingentet. 

Bestyrelsen anbefaler at stemme "Ja" til forslaget.” 

***** 

Resultatet af urafstemningen foreslå den 16. juni 2022 kl. 18.30: 

Der blev sendt afstemningsmail til 5.684 medlemmer. 

Der blev i alt afgivet 2.792 gyldige stemmer. 

Der blev i alt afgivet 1.947 ”Ja” stemmer. 

Der blev i alt afgivet 683 ”Nej” stemmer. 

Der blev i alt afgivet 162 ”Ved ikke” stemmer. 

***** 
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Dirigenten konstaterede, at urafstemningen var afsluttet, og at det af bestyrelsen fremsatte forslag var ved-

taget. 

 

 

Knud-Erik Kofoed 

Dirigent 

 


