
Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys tirsdag den 10. januar 2023 

 Alle bestyrelsesmedlemmer deltog. Troels var referent. Thomas Frisendal, tidligere bestyrelsesmedlem og 

nuværende generalforsamlingsvalg revisor deltog i behandlingen af punkt 3., da han havde deltaget i 

mødet med Københavns Kommune sammen med Kirsten, da Per og Troels havde været forhindret. Thomas 

har tidligere deltaget i lignende møder med Københavns Kommune. 

 

1. Fastlæggelse og prioritering af endelig dagsorden 

Ingen ændringer til det udsendte udkast. 

 

2. Behandling af det af Københavns Kommune fremsendte forslag til brugeraftale 

Kirsten og Thomas gennemgik aftaleudkastet. Københavns Kommune er i gang med at indgå nye 

brugeraftaler for alle steder, hvor de har eksterne aktører der bruger kommunal ejendom, og som 

er omfattet af kommunalfuldmagten, dvs. formål som kommunen kan støtte. Brugeraftalen løber 

tre år med mulighed for fornyelse. Kommunen  har ikke hjemmel til at indgå aftaler med længere 

varighed. Kirsten  opfordrede til, at vi godkendte aftalen. Troels kunne ikke på det foreliggende 

tilslutte sig en godkendelse af aftalen, men mente at der var behov for en uafhængig 

advokatvurdering. Troels fandt, at aftalens løbetid på tre år er en kort løbetid for investeringer, og 

at kommunen har talrige muligheder for ensidigt at lave om på aftalen inden for de tre år. De øvrige 

6 medlemmer tilsluttede sig, at vi skrev under på aftalen nu.  

 

3. Konsekvenser af ny brugeraftale herunder om vi evt skal  skrinlægge byggeprojektet? 

Bestyrelsens udgangspunkt er, at den indgåede aftale ikke har indflydelse på byggeriet. 

Igangsættelse af byggeriet afventer byggetilladelse og afslutningen af den offentlige badesæson 

ultimo september. 

 

4. Ombygning - er der noget der kan iværksættes mens vi venter på byggetilladelsen 

Per laver forslag i samarbejde med Logik til en tidsplan for den konkrete gennemførelse af 

projektet. Den umiddelbare opfattelse var, at det gav bedst mening at have en samlet plan at 

arbejde ud fra, således at når man gik i gang med arbejdet et sted, var der taget stilling til hvor de, 

der normalt brugte dette sted, skulle være i mellemtiden, mens arbejdet blev udført. 

 

5. El-besparelserne 

Vi har fået installeret en app., der gør det nemmere at følge udviklingen i elforbruget. På baggrund 

heraf kan der evt. ske justeringer i saunaernes åbningstider mv. 

 

6. Dåb og dåbsfest 

Der er lavet drejebog. Der kommer snart opslag med tilmelding.  

 

7. Spørgsmål fra gusudvalget 

Der var kommet tre spørgsmål fra gusudvalget. 

a. Præcisering af reglerne for samtaler i saunaerne 

Bestyrelsen gør opmærksom på de gældende regler. Vi har ikke stillesaunaer, bortset fra hvad den 

enkelte gusmester måtte beslutte under gus. Men samtale skal være inkluderende og ikke have 

privat karakter.  



b. Behov for at åbne nøddør til udluftning i pauserne 

Bestyrelsen er enig i, at nøddøren kan bruges til udluftning i pauserne ved gus, men at den skal 

lukkes, når den nødvendige udluftning har fundet sted. 

c. Flere tiltag i forbindelse med strømbesparelser 

De besluttede tiltage er gennemførte nu. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan ske justeringer i 

besparelserne på baggrund af bedre viden om vores elforbrug jf. punkt 5.  

 

8. Adgangsveje for redningstjenesten 

På baggrund af en konkret sag, hvor der dog ikke var behov for adgang til Helgoland, tager Per 

kontakt til politi og ambulancevæsen, for at være sikker på, at de har den samme orientering om 

adgangen til Helgoland, som brandvæsenet allerede har.  

 

9. Hjemmesiden 

Der har været betydelige problemer med hjemmesiden, fordi den var blevet ret forældet. Vi har 

fået kontakt med et mindre firma, der har erfaring med at arbejde med vores medlemssystem 

Conventus, som er i gang med at rette op på hjemmesiden. 

 

10. Besøg af Isbjørnen og besøg i Jomsborg 
Vinterbadeforeninger Isbjørnen fra Ålborg kommer på besøg lørdag den 28. januar om 
eftermiddagen. Kirsten, Troels og Lis tager imod dem. 
Bestyrelsen fra Vinterbadeforeningen Jomsborg i Århus har givet tilsagn om at tage imod os lørdag 
den 11. februar. 
 
 

11. Fastlæggelse af næste møder 

Lørdag den 11. februar i forbindelse med turen til Jomsborg og tirsdag den 14. marts kl. 18.30. 

 

12. Eventuelt 

Intet 

 

 

 


