Valhalla 2013
Referat.
Valg af refe

nt

Ad 1. Karin larsen valgt.

2. Valg af Valhallastyrer og
Ad

mmetællere

Birgit Thrusholm valgt som Valhallastyrer.
bordformænd på de

Stemmetæll

langborde.

3. Høvdingen Ellen nge aflægger beretni
Ad 3. Forsamlingen rejste
for å
afd
Beretningen indeholdt:
a. Medlemsantal 677 pr. 1. april, aldersfordeli

skal vi lukke for

ng?
.,
b. Arets gang:
Sta

rnedtagning og standerhejsning, Sønd

jubilæumsudstilling, kynd
c. Dagligd

m

i Valkyrien: Køge Kystsamarbejde, samarbejde med.

Køge Kommu

fornyelse

af 20

udga

havned

lejekontrakt, kontrakten udløber ved

og vi har skriftl

fået

at fornyelsen

finder sted ved udgangen af året af Køge Kyst. Køge Kyst ved Siv
Ravn havde sendt følgende udtalelse til Valhalla. "I forbind
den videre udvikling Af Sønd
af både

Havn har vist

række spørgsmål

knisk og myndighedsmæssig karakter, som vi

afklare nu. Spørgsmålene har desværre medført,
strandproje

har måttet

Vi

med

ved at

udviklingen af

r frem

I igen

noptage det gode samarbejde og den konstruktive d log med
Valkyrien om udviklingen
afkla
her.

II

gør vi også.

strandområd

når disse spørgsmål

i øvrigt brev om oprydning af a

ler

e. Sikkerhed.
indkøb

nye opslagstavler, sikkerheds

lerne er skærpede

sikkerhedsudstyr er foretaget. Redningsvæsn

opmærksomme på

ressen og ny

Itning

er

foretaget.

Bestyrelsens nye initiativer: Udendørsmøbler indkøbes, fælles
rengøri

og

n

nye opslagstavler til god

kommunikation, ordning af Valkyriens arkiv, klubmodul (
533 tilmeldt, en stor
e og

hjem

cces), regler for udlån

r er nu

Havstuen,

unaovn.

Gratister og nøgler: Bestyrelsen opfordrer medlemmer til ikke at
tage

r med gentagne

nge

naturl

må nøgler ikke

. Rig spørgelyst fra salen: Udlån af havstuen,

kopie

unatemperaturen og nøglekort, bevarelse af den gode og åb
ånd.
Beretningen vedtaget enstemmigt.
4.Gælker Birthe Olsen aflægger beretn

og fo

lægger det

reviderede regnskab til god ken
Ad 4.

Ikerens beretning og regnskab vedtaget enstemmigt.

ndU

5.

af indkomne forslag.

Ad 5. Nyt tøj
Sau

I dåb til ypperstepræst og navneformand bevilget.

åbningsperiode : bestyrelsen er ansvarlig for alle

driftsaftaler.

6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring § 6
Ad 6. Følgende formulering vedtaget enstemmigt.
II

Høvdingen eller en af Høvdingen valgt bestyrelsesrepræsentant

er født medlem affestudvalget.

II

Gælker fremsætter budgetforslag og kontingentforslag for det
kommende år.
Ad 7. Bu

lag godkendt

8. Valg til bestyrelsen
• Valg af Høvding

kontingent

uænd

for 20

Ellen

nge valgt for 1 år.
e Valg af gælker.

lars Kemp valgt
e Valg af 3 stormænd.

Kirsten lund Jørgensen
Dorethe Pedersen
Mogens Mølvig valgt
e

Valg af 2 suppleanter
Damsgaard og Sven Erik Thomsen valgt

e Va Ig af Revisor

Rene B. Svendsen genvalgt.
Valg af Festudvalg

Birgit Søborg genvalgt
Robert Petersen genvalgt)
Majbritt Thulin genva
Peter Karkov genvalgt
Torben

nsen genvalgt

Britta Wagner
lone Blaastrup

Valg

Navneudvalg

• Ole Karlshøj genvalgt
• Simona Petersen genvalgt
• Kirsten Hansen genvalgt
• Max Berendt genvalgt.
Evt. Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, tak til
Valhallastyrer og tak til den store forsamling for god ro og orden.
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