
Kære alle medlemmer 

Bestyrelsen kommer med et forslag på den kommende generalforsamling, om en anden 
disponering af Helgoland.  

Baggrund for forslaget. 

Da badeanstalten blev tegnet og disponeret for næsten 20 år siden, var vi 1.000 
medlemmer. Nogenlunde lige fordelt mellem herrer og damer.  

På den gamle badeanstalt var vi opdelt mellem herrer og damer, og havde sådan set kun 
noget med hinanden at gøre, når der var dåb standerstrygning, standerhejsning  og 
generalforsamling. 

Da vi tegnede og disponerede den nye badeanstalt, oprettede vi derfor kun en herre og en 
dameafdeling. Vi havde på et tidligt tidspunkt i forløbet, indtegnet en fællesafdeling, men 
den blev sparet væk som noget af det første da vi skulle tilpasse badeanstalten til det 
økonomiske råderum.  

Under vores 4 års midlertidige ophold ved Lille Helgoland blev den skarpe kønsopdeling 
opblødt og fællesbadning opstod i det små. 

Fra 2012, på den nye badeanstalt, gik det dog stærkt for det segment, som vi kalder 
fællesbaderne.  Det var gus, det var den nye sauna,og det var en meget stor andel af de 
medlemmer, der kom til de følgende 10 år, som havde et klart ønske om at bade sammen 
på tværs af køn.  

Vi står derfor i dag  med 3 medlemsgrupperinger.  Og 3 behov vi skal tilgodese. Hele året. 

Herrer som ønsker en herreafdeling kun for mænd 

Damer som ønsker en dameafdeling kun for kvinder 

Fællesbadere som ønsker en afdeling, hvor kvinder og mænd kan bade sammen. 

Fordeling af medlemmer og faciliteter 

Der er dobbelt så mange kvinder som mænd. 

Der er relativ flere mænd end kvinder, der bruger fælles  

Fælles er nok ved at være den største gruppe. Den er ihvertfald større end herregruppen. 

Saunafaciliteterne er større på herreafdelingen end på dameafdelingen.  

Damesaunaerne er som oftest fyldt op, både sommer og vinter  

Der er altid god plads i herrernes sauna om vinteren 



Herrerne har kun den lille sauna om sommeren  

Fælles har bagperronen på herreafdelingen og adgang til herrernes sauna om sommeren, 
men ikke egnet bademulighed. 

Fællessegmentet oplever, at de  ikke har en afdeling om sommeren.  

Damerne ligger som sild i tønde på dækket om sommeren 

Noget skal gøres 

Vi skal finde en løsning på den ikke tidssvarende opdeling af badeanstalten. 

Der er sket rigtig meget, siden vi i begyndelsen af nullerne disponerede Helgoland.  

Vi beder jer derfor om at forholde jer til bestyrelsens forslag og være åbne over for 
tankerne og acceptere, at der skal ske ændringer. 

Hvad foreslår vi 

Vi bytter rundt på herre og dame, og tager en god bid af den fremtidige herreafdeling, til en 
fællesafdeling.  

Herreafdelingen kan tåle at blive mindre, fordi herrerne udgør det halve af damerne. 

Fællesafdelingen bliver ikke ret stor, men det kan forsvares, fordi den bliver lagt op til det 
offentlige nøgenområde. 

Der bygges  et nyt fælles omklædningsrum og en ny fællessauna, som kan bruges hele 
året. 

Der kommer toiletter og brus på samtlige afdelinger.  

Det indgår også, at de store omklædningsrum og de små gamle saunaer får en overhaling 
og evt en anden placering i bygningen. 

Med forslaget får både herrer og damer 2 saunaer hele året og fælles får 1 sauna hele året 
og 2 saunaer i vinterperioden.  Herrerne skal således ikke længere dele med fælles, og de 
gusglade og de ikke gusglade skal ikke strides om saunaen.  

Der vil ikke være ændringer i forhold til offentlighedens brug af Helgoland. Det betyder, at 
der er offentlig adgang til dækket på den nye fællesafdeling fra sankt Hans til 1. september 
fra kl 10 til 18. Vi får hverken mere eller mindre plads til DKG brug.  

Forløb op til generalforsamlingen 

Vi har ophængt plancher på bagperronen og lagt på bordet i kongressen.  



På oversigtsplanchen kan I se hvad ændringen betyder i antal m2 for herre og dame og 
fælles. Oversigtsplanchen er for stor til at kunne vedhæftes  denne mail, vi har derfor lagt 
den på hjemmesiden  http://detkoldegys.dk/.  

I den næste tid indsamler vi jeres bemærkninger, bekymringer og forslag og tilpasser 
forslaget, som kommer på generalforsamlingen. 

Der vil være en række  beslutninger som vil blive taget efterfølgende i dialog med de 
direkte brugere,  som for eksempel, hvor skal herrernes træningsudstyr være, skal de små 
saunaer flyttes , hvordan skal omklædningsrum hos henholdsvis herrer og damer 
indrettes. Skal læhegn på ny dameafdeling  være højere mod nord. Hvor skal bruserne stå 
.  

Vi  vil meget gerne have input til hvordan vi kan gøre vores forslag bedre. Som feks  blev 
det foreslået i lørdags:  hvis der kommer dør fra herreafdelingen ind til det nye 
fællesområde, så vil herrerne få en meget nem adgang både til den nye og til den gamle 
fællessauna, og dermed få en god erstatning for den saunaudsigt de mister. Og en 
bekymring hos damerne om læ og indkik, så forhøjer vi da bare plankeværket . 

Vi inviterer derfor til medlemsmøde i Kongressen den 11. maj og den 19. maj.  Begge 
dage kl 19.30.   Hvis der også kommer et medlemsmøde i weekenden, skriver vi det på fb 
og hjemmesiden. I er også velkommen til at skrive jeres bemærkninger 
til dkg@detkoldegys.dk 

Forløbet op til generalforsamlingen skal således anvendes til en optimering af forslaget om 
en ny disponering af Helgoland.  

Efter det sidste medlemsmøde,  tilpasser vi forslaget på baggrund af det input vi har fået 
fra jer, og lægger forslaget  på hjemmesiden, sammen med det øvrige materiale til 
generalforsamlingen den 1. juni.. 

Forslaget kommer på generalforsamlingen den 1. juni og bliver herefter sendt til skriftlig 
afstemning blandt samtlige medlemmer, i perioden 2.til 16. juni 2022.  

Forløb efter generalforsamling 

Forudsat, at der er medlemsopbakning til en anden disponering af Helgoland, starter et 
spændende forløb hvor vi skal realisere den nye disponering , og her er der masser af 
mulighed for inddragelse af gode ideer.   

Der skal indhentes byggetilladelse, ses på det indvendige, finjusteres  og planlægges,  så 
byggeriet ikke hindrer brug af afdelingerne. Ombygninger som ikke kræver byggetilladelser 
vil kunne iværksættes når vi er parat.  Vi vil ikke kunne bygge ,når der er åben for 
offentligheden.  

Bestyrelsens anbefaling 

I skal vide, at det er bestyrelsens opfattelse, at der skal ske noget.  

http://detkoldegys.dk/
mailto:dkg@detkoldegys.dk


Den nuværende skæve fordeling er ikke holdbar. og det bliver kun værre.  

Vi har derfor brugt meget tid og tænkt store tanker for at finde en løsning. Vores frygt er at 
angsten for forandring og modstand mod forringelser kan blokere for vedtagelsen. Vi 
opfordrer jer derfor til at tænke på, hvad der er bedst for foreningen, og for udnyttelsen af 
de muligheder vi har på Helgoland, og komme med input til at gøre forslaget endnu bedre. 
Og have fokus på det, der bliver bedre.  Alle vil kunne finde noget, der bliver bedre.  

Vi skal sikre et Helgoland, som fortsat kan rumme optag af nye medlemmer, og som 
opfylder de behov vi har i dag og får fremover.  

Tag godt imod vores nye barn, det har været længe undervejs.  

Med gyserhilsen bestyrelsen  

 


