
Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys onsdag den 29. juni 2022. 

 

Afbud Lis og Dorrit. Referent Troels 

 

1. Opstart af byggeprojektet  

Projektet er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune på møde den 21. juni. 

Kirsten og Per har opstartsmøde med Balder og Mathias i begyndelsen juli. Arbejdet vil i første 

omgang have fokus på at få indhentet de nødvendige tilladelser og få lagt en byggeplan med 

færrest mulige gener. Nybyggeri kræver byggetilladelse og forventes at finde sted i vintersæsonen 

2023-2024.  

 

2. Evaluering af generalforsamlingen 

Der havde været ros fra mange medlemmer, fordi der have været en bred inddragelse af 

bestyrelsen i præsentationer og besvarelse af spørgsmål. Generalforsamlingen var blevet afviklet i 

en positiv stemning, og blev afsluttet til tiden. Der havde været problemer til indskrivningen. Det 

ser vi nærmere på til næste år. Det havde været en god ide med forhåndstilmeldinger i forhold til 

bestilling af sandwich og øvrig forplejning.  

 

3. Evaluering af urafstemningen 

Afstemningen havde generelt fungeret godt. Det firma der har stået for afstemningen har gjort det 

rigtig godt, og har serviceret de medlemmer der havde problemer. Firmaet har manuelt tjekket, at 

der ikke er stemt to gange. Der havde været dog været udsendt en påmindelse om at stemme, der 

også var gået til medlemmer, der havde stemt. Det var en fejl. Nogle medlemmer havde oplevet 

ikke at få stemmesedler. Det skyldes som hovedregel, at den var gået i spamfiltre, fordi det var en 

masseudsendelser, der indeholdt link. Det sorteres ofte fra hos medlemmer, der har opgivet deres 

arbejdsplads mail, men det kan også ske i private mailsystemer. Det er derfor vigtigt at tjekke 

spamfiltre.  

Vi drøftede en henvendelse fra et medlem som efter afslutningen af afstemningen klagede over at 

han ikke havde haft mulighed for at stemme. Pågældende havde skrevet til bestyrelsen, som i 

første omgang henviste til tjek af spamfilter og herefter havde videresendt henvendelsen til 

Friktion, som stod for udsendelsen. Friktion havde svaret medlemmet.  

Klagen har været forelagt for dirigenten, som ikke havde bemærkninger. 

 

4. Siden sidst: Runde om starten på sommeren 

Der var ved at være en høj aktivitet på bredderne på grund af det gode vejr. Vi kontakter 

Københavns Kommune om rengøring i weekenden. 

 

5. Konkretisering af åbningstider for saunaerne 

Den store fællessauna er som sædvanlig lukket fra 1. maj til 30. september. Den store sauna på 

kvindeafdelingen er lukket af energibesparelseshensyn. Den store sauna på herreafdeling fungerer 

som fællessauna og er tændt fra 5.30 til en halv time efter gus, dvs. søndag til torsdag kl. 21.30 og 

fredag-lørdag til 22.30. De små saunaer på herre- og dameafdelingen er tændt fra kl. 9 til en halv 

time efter gus, dvs. søndag til torsdag kl. 21.30 og fredag-lørdag til 22.30. 

 



6. Der skal mere afskærmning i fællesområdet, der mangler lidt presenning. 

Det er bestilt og forventes at komme i uge 28. 

 

7. Opstart af efterårssæsonen og næste bestyrelsesmøde.  

Næste bestyrelsesmøde bliver den 7. september 

Det forventes, at den første runde af introhold kører lørdag den 1. oktober, onsdag den 5. oktober 

og søndag den 9. oktober. Vi bruger et lodtrækningsprincip lige som i 2021. 

 

8. Ansøgning om brug af Helgoland til optagelser til svensk film. 

Ansøgningen videresendes til Københavns Kommune, da en del af optagetiden ligger i maj 2023, 

som er omfattet af den offentlige åbningstid. 

 

9. Bog 

Der er kommet en henvendelse fra Dennis Dreyer og Svend-Erik Skovmose i dag. Den drøftes på 

bestyrelsesmødet den 7. september. Dennis og Svend-Erik orienteres herom. 

 

10. Frivillig middag 4. november 

Punktet drøftes nærmere på næste bestyrelsesmøde hvor Dorrit også kan være tilstede. 

 

11. Eventuelt  

Arrangementet for ”stammens ældste” står bl.a. Preben for.  

 

 

 

 

 


