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

Afbud fra Bonjek, referent Troels 

 

1. Siden sidst 

Dækkes af de øvrige punkter. 

 

2. Evaluering af aktiv middag og julefrokost 

Der havde været god opslutning til aktiv middagen og god stemning under arrangementet. Maden 

havde været fin, eneste minus var en noget ufleksibel og uvenlig restauratør. Julefrokosten var gået 

godt. Vi havde med 140 deltagere fyldt Sundby Sejl helt ud. Godt samarbejde med Sundby Sejl, og 

fin stemning under arrangementet. 

 

3. Nytårsarrangement/kur 

Vi holder nytårskur den 1. januar kl. 14.00. Der er gæstedag frem til kl. 12.00. Per sørger for bobler 

(70 flasker) og Dorrit for kransekage (250-300 stk.). Arrangementet annonceres på hjemmesiden. 

 

4. Dåben 

Prisen for 3 retters middag plus drikkevare blev fastlagt til 200 kr. Dåbsdeltagere, der møder frem 

til både dåb og til fest får dog refunderet beløbet. 

 

5. Energisituation og betydning for brugen af saunaerne, herunder henvendelse fra Københavns 

Kommune. 

Vi har fået henvendelse fra Københavns Kommune om at komme med forslag til hvordan vi ved at 

spare på saunaudnyttelsen kan nedsættes vores energiforbrug.  

 

Et flertal i bestyrelsen på 5 fandt, at dette kunne ske ved: 

En lukning af den store sauna på herreafdelingen og den lille sauna på dameafdelingen, og reducere 

åbningstiderne i saunaer, således at de nye åbningstider bliver: 

Fællessaunaen: 5.30 – 22.00 

Den store damesauna: 8.00 -21.30 

Den lille herresauna: 8.00 – 21.30 

Antallet af gus reduceres med tre om uge og temperaturen i fællessaunaen reduceres fra 82 grader 

til 80 grader. 

Dette er beregnet til at kunne give en samlet besparelse på 33 %. 

 

Troels kunne ikke tilslutte sig en besparelse på det niveau, da den mest har symbolsk karakter, når 

72 % af Danmarks elforbrug i 2021 kom fra vedvarende energi. Modellen vil give interne 

prioriteringsproblemer mellem forskellige medlemsgrupper.  

 

Kirsten sender svar til Københavns Kommune. 

Beslutningen iværksættes fra mandag den 5. december 2022. 

 

6. Drøftelse af udspil til brugeraftale med Københavns Kommune. 

Der er kommet forslag til ny brugeraftale med DKG.  



Københavns Kommune er generelt ved at opdatere sine brugeraftaler. Vi har pt, ikke nogen 

gældende aftale med kommunen. Forslaget til ny aftale er tre årigt, dvs. fra 2022-2025. Udkastet 

giver kommunen en række muligheder for ændre på vilkårene i den periode aftalen løber.  

Udkastet blev gennemgået.  

Vi udarbejder skriftlige kommentarer til udkastet. Per koordinerer. 

Udkastet drøftes med forvaltningen på møde den 15. december. Kirsten, Per og Troels deltager 

som udgangspunkt i mødet. 

 

7. Byggeprojektet.  

Vi har fået sendt ansøgning om byggetilladelse og medtaget standardsvar om, at 

sagsbehandlingstiden normalt er ca. 9 måneder. Hvis det holder, kan vi få arbejdet udført i sæson 

2023-2024. 

 

8. Tilsanding 

Kirsten tager problemstillingen op over for kommunen. Der er ikke så store omkostninger 

forbundet med at flytte sand. 

 

9. Hjemmeside 

Bonjek finder firma, der kan sikre, at vi løbende selv kan opdatere hjemmesiden og sætter arbejdet 

i gang.  

 

10. Diverse mails og henvendelse. 

Der var en mail fra et nyt medlem omkring at der var mere uro i saunaen op til et gus end normalt. 

Pointen i svaret var, at man i den situation måtte acceptere et højere lydniveau eller bruge en af de 

andre saunaer. Saunaerne og saunagus har også en vigtig social funktion i klubbens dagligdag. 

 

11. Eventuelt 

Intet 

 


