Bestyrelsesmøde i Valkyrien
Referat
3. januar 2019 kl. 19 i Havstuen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt 12. fastlæggelse af dato for festmiddag for foreningens aktive
bestyrelse og udvalgsmedlemmer. Samt punkt 11. Stillingtagen til https sikkerhed af vores
”medlemsider”.
2. Nyt omkring byggeriet, herunder tidsplan.
Byggepladsen er ved at blive etableret og der er fuld gang i forberedelserne til igangssætning af
byggeriet. I henhold til udmeldte tidsplan fra Niels vil byggeriet være færdigt 1. oktober 2019.
3. Nyt omkring anlægsbudgettet herunder status på behandling af Valkyriens anmodning om
lånegaranti i Køge Kommune .
Anmodningen om lånegaranti blev skudt til hjørne i økonomiudvalget, grundet ønske om nærmere
undersøgelse af ”for og imod”.. Det kan komme til at tage tid. Lars og Steen har møde med Spar
Nord d. 11. januar. Vi går nu efter, at anmode om et lån i Spar Nord med en trækningsret op til
2.mill. idet Valkyrien forpligter sig til at stille sikkerhed med pant i vores nye badehus med 1.
prioritet. Pantsætningen skal godkendes af Køge kommune, da de ejer grunden.
4. Status på Crowdfunding i samarbejde med Spar Nord
Status er, at der d.d er indsamlet kr. 44.300. Lars og Steen har møde med Spar Nord d- 11. januar.
Ellen indkalder efterfølgende til møde i sposorgruppen for yderligere tiltag for at nå målet på
75.000 kr. inden tidsfristen udløber d. 18. februar.
5. Økonomisk status .
Lars gennemgik som vanligt regnskabet, som blev godkendt. Der er kommet 81 nye medlemmer
siden 1.7. 2018 og over hele året har vi fået ialt 150 nye medlemmer. Et meget tilfredsstillende
resultat.
6. Parkeringssagen efter seneste udmelding fra Køge Kyst omkring vedligeholdelse af
parkeringspladsen.
Valkyrien blev lige inden jul informeret om, at vores nuværende parkeringsplads i fremtiden ville
blive udlagt til foreningerne (altså Valkyrien og Kajakklubben) med den følge, at vi selv skulle
forestå vedligeholdelse og snerydning af området i fremtiden. Vi har efterfølgende forhandlet med
Køge Kyst, hvilket har resulteret i, at vi har fået anvist et andet område på den anden side af
jordvolden. (Et kort over området med endelig placering af den nye parkeringsplads vil hurtigst
muligt lagt på hjemmesiden) På dette område vil Køge Kyst stå for vedligeholdelse og snerydning og
vi kan indtil videre fortsætte med den ordning, vi har med QPark, hvor vi fortsat som medlem af
Valkyrien parkerer gratis.
Qpark flytter selv skiltene og foreningens medlemmer får hurtigst muligt besked om tidspunkt for
flytningen.

Spørgsmål om forholdene for gående og cyklende blev drøftet på mødet. Dette har efterfølgende
afstedkommet, at Køge Kyst efter vores anmodning har imødekommet vores ønske om etablering
af en cykel- og gangsti langs jordvolden på halvanden meter ud til vores klubfaciliteter. Dette er et
meget tilfredsstillende resultat, som er opnået af Kirsten i forhandlingerne med Køge Kyst.
7. Regelsæt for udlån af Havstuen. Gennemgang af eksisterende regler og stillingtagen til
eventuelle ændringer.
De eksisterende regler står ved magt med følgende ændringer:
Der er IKKE mulighed for lån af Havstuen i weekenderne.
Havstuen kan ikke udlånes til kommercielle arrangementer. I tilfælde af tvivl om arrangementets
karakter træffer bestyrelsen den endelige afgørelse
8. Stillingtagen til publikation omkring Valkyriens historie i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv.
Jnf. Bilag
Forslaget om at lade Valkyriens 25 årige historien indgå i en bredere skildring af Badelivet ved Sdr.
Strand med Køge Arkivet som tovholder blev vedtaget. Ellen har sagt ja til at skrive Valkyriens
historie. Valkyrien halvvere det afsatte beløb til en jubilæumspublikation og bevilger 25.000 til
projektet mod, at foreningens medlemmer får en væsentlig rabat ved køb af publikationen. For
publikationens øvrige indhold se endvidere oplæg fra Køge Arkiv, som følger referatet.
9. Dåben.
Opgaverne er fordelt og fremgår af drejebogen.
10. Nyt fra ansvarspersoner
Svend Erik og Karin har inviteret nye medlemmer til to informationsmøder som afholdes tirsdag d, 22,
januar og torsdag d. 31 begge dage kl. 19. for at tage godt imod de nye medlemmer. Det er vigtigt at få
introduceret de nye medlemmer rigtigt. På næste møde vil regler for infomøder blive nærmere defineret.
På næste møde vil kommunikationen omkring kalenderføring endvidere blive sat på dagsordenen.
11. Stillingtagen til https sikkerhed af vores ”Medlemssider”
Vedtaget at oprette dette mod en betaling på kr. 1000 for oprettelse og kr. 400 i drift om året.
12. Dato for festmiddag
Onsdag d. 27 marts kl. 18 i Tinggården hos Birgit Søborg kl. 18.00. Ellen inviterer.
13. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 27. februar og det blev aftalt at vi afholder det som
dagsmøde, hvor vi mødes kl. 10.00 i Havstuen.

Referent Ellen

