
Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys onsdag den 5. oktober 2022, kl. 18.00  

Afbud Rasmus og Per, referent Troels. 

 

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Ingen ændringer 

 

2. Indledende drøftelse: Energisituation og betydning for brugen af saunaerne, herunder måling af el. 

Herunder oplæg til mulige besparelser fra gusmestergruppen. 

Der er foretaget en række målinger af elforbruget. Der er betydelige udsving i målingerne af, hvad 

forbruget er ved gus i forhold til ved normal brug af saunaerne. Der er ikke kommet mere specifikke 

udmeldinger fra regering og kommune. Vi vil gerne have flere målinger, herunder hvad besparelser 

ved ændringer i gus kan medvirke til.  På den baggrund fandt bestyrelsen, at endelig beslutning om 

ændring af brug af saunaerne og gusplanen bør afventer en afklaring af disse forhold. Som et 

midlertidigt skridt besluttede bestyrelsen at lukke de to små saunaer på herreafdelingen og på 

dameafdeling indtil videre. Hermed reduceres foreningens elregning og vi efterkommer 

opfordringen til at reducere elforbruget. Gusmestrene har lagt op, at elforbruget ved gus bl.a. kan 

reduceres ved, at der ikke foretages en udluftning mellem gusene, og at der bruges varmt vand på 

stenene. Bestyrelsen er enig i, at disse initiativer bør iværksættes.  

 

 

 

3. Orientering om gusmester møde, herunder forslag til julegus den 3. december kl. 15-19 og 

coctailgus den 15. april 2023. Gusmestregruppen vil gerne deltage i et kommende bestyrelsesmøde, 

som der har været tradition for de seneste år. 

Dorte fortalte om det sidste gusmestermøde. Der havde været rigtigt mange gusmestre tilstede og 

en fin stemning. Bestyrelsen kan tilslutte sig de foreslåede datoerne for julegus og coctailgus. 

Gusmestergruppen vil blive inviteret til at kommende bestyrelsesmøde. 

 

4. Status på byggeprojektet 

Vi har søgt om ejerfuldmagt i forhold til at søge om byggetilladelser, men har fået at vide, at det er 

Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, der skal gøre det. Det er de i gang hermed. Vi 

har afsluttet medlemshøring af det konkrete byggeforslag. Der er indkommet tre forslag. Der er tale 

om mindre justeringer, som ikke behøver at indgå i ansøgningen om byggetilladelse, men kan 

gennemføres som et led i byggeprocessen. 

 

5. Medlemsoptag. Status og interesseliste 2023. 

Halvdelen af introduktionerne har nu været afholdt. Der har været problemer med at nogen  af 

vores svar synes at være havnet i modtagernes spambokse. Interesseliste for 2023 etableres 

allerede nu, så der er færre datoer at holde styr på, 

 

 

6. Århus tur.  

Troels har skrevet til Jomsborg med februar og marts dato. De har kvitteret og vil vende tilbage, når 

de har drøftet de foreslåede tidspunkter i bestyrelsen. 



 

7. Diverse mails og henvendelse 

Der er svaret på en mail om, at barnevognsadgang kun gælder for forældre og ikke for 

bedsteforældre for ikke at gøre ordningen for tung at administrere. 

 

8. De blå måtter i fællessaunaer 

Det bliver kommunikeret bl.a. af gusmestrene, at de blå måtte er til at gå på, ikke at have sine 

fødder på, hvis man sidder på nederste række under guset. Hvis der kommer for meget vand og 

sved på måtterne, er de meget vanskelige at vaske.  

 

9. Førstehjælps kursus 

Dorrit arrangerer kursus, og melder det ud. 

 

10. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 2. november 2022 kl. 18.30. 

 

 

 


