
Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys onsdag den 2. november 2022 

Alle deltog, referent Troels 

 

1. Siden sidst 

På baggrund af et par henvendelser skrives det tydeligt på hjemmeside og ved opslag ved fælles 

saunaen: 

At man skal huske at sidde på håndklæde, også til fødder, at badetøj ikke er tilladt i saunaerne (det 

gælder også for børn), men man kan have et håndklæde omkring sig, og at drikkedunke ikke er 

tilladt i saunaerne, men en rigtig god ide at have stående uden for. 

 

2. Adgang for gusmestre gennem barnevognslågen 

Gusudvalget har anmodet om at gusmestrene får adgang til at benytte barnevognslågen når de 

medbringer  større udstyr  til gus. Det blev tiltrådt under forudsætning af,  at  gusmestrene bruger 

karruselen, som andre medlemmer ved almindelig ind- og udgang, og kun bruger barnevognslågen 

når de skal holde gus og medbringer udstyr som ikke let kan komme gennem karrusellen.  

 

3. Drøftelse: Energisituation og betydning for brugen af saunaerne 

Bonjek gav en intro omkring udviklingen i energipriser og i forsyningssituationen. 

Hovedkonklusionen var, at der ikke var akutte forsyningsproblemer, at der var sket en kraftig 

lageropbygning, at priserne på el havde stabiliseret sig, men på et højt niveau, at der havde været 

faldende priser på gas. Bestyrelsen besluttede på den baggrund og på baggrund af de store 

nedlukninger der blev gennemført i 2020 og 2021 fortsat at følge situationen tæt, særligt i forhold 

til forsyningssituationen og i forhold til prisudvikling. Bestyrelsen foretager ikke på nuværende 

tidspunkt ændringer i brugen af saunaerne. Såfremt der måtte opstå væsentlige 

forsyningsproblemer i forhold til elektricitet f.eks. ved en kombination av en langvarig hård vinter, 

og stort set vindstille kan det blive nødvendig med en nedlukning af vores saunaer og det kan ske 

med kort varsel  

 

4. Status på byggeprojektet.  

Vi afventer fortsat ejerfuldmagt fra forvaltningen for at vi kan søge om byggetilladelse. 

 

5. Medlemsoptag. Status.  

Medlemsoptaget er gået godt. Vi har kørt 5 runder og skal afvikle en 6. runde på lørdag. 

Lodtrækningsordningen fungerer godt, og giver mindre stress, end det tidligere system, hvor det 

drejede sig om at få logget først på. Der har været en problemstilling med nogle ansøgere, der 

kommer for sent til introduktionen. Vi fastholder mødetidspunktet, fordi deres plads er videregivet 

til dem der kommer på chance  og også  fordi det er forstyrrende, at man skal starte forfra. Der er 

mulighed for, at de der kommer for sent kan komme på chance  på et senere hold.  

 

 

6. Diverse mails og henvendelser, herunder filmprojekt. 

Et ønske om at optage en film på Helgoland afvises.  

Døre til saunaer og omklædningsrum ændres til konstant åben i dag og aftentimer. Der er fortsat 

lukket om natten.  

 



7. De store arrangementer: Frivillig middag, julefrokost, jule-cocktailgus og dåb.  

Frivillig middag er på fredag kl. 18.30 på Ravelinen. Hovedparten af bestyrelsen deltager. 

Der er bestilt julefrokost og dåbsmiddag i Sundby Sejl også i ultimo 2023 og 2024. 

De nærmere detaljer omkring afvikling af dåben drøftes nærmere på det næste bestyrelsesmøde. 

 

8. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøder: 

Tirsdag 29. november 2022, kl. 18.30 

Tirsdag 10. januar 2023, kl. 18.30 

 

 

 


