
Referat fra  bestyrelsesmøde i Valkyrien TORSDAG d. 4. Januar 2018. Kl. 19.  Afholdt i Svend 

Eriks nye domecil  SDR. BADEVEJ 4.D. 1.m.f. Tak til Svend Erik. Det var super hyggeligt. 

Tilstede var: Kirsten, Svend Erik, Jørgen, Lars, Dorethe, Alice, Ellen, Hans Jørgen, Karin forlod 

mødet kl. 20. Birgit Søborg fra festudvalget var tilstede under punkt 1. 

 

1. Tilrettelæggelse af DÅBEN.   

Drejebogen blev gennemgået og alle opgaverne fordelt. Enighed om, at vi ikke bruger penge på 

underholdning i år, hvor vi har så hårdt brug for at prioritere foreningens midler til bygning af den 

kommende nye badeanstalt. 

Enighed om, at Birgit Søborg, Dorethe, Hans Jørgen og Ellen  gennemgår  opslagstavlerne i 

klubhuset og kommer med et oplæg til, hvordan kommunikationen  mellem festudvalg, bestyrelse 

og medlemmerne  kan styrkes generelt også via de elektroniske medier, så  foreningens 

arrangementer  m.v.  bliver kommunikeret så godt som muligt  ud til alle vores medlemmer. 

2. Byggesagen.   Orientering om, hvad der er sket siden sidst. 

Byggeudvalget havde møde d. 3. januar 2018, hvor det bl.a. blev klarlagt at alle er indforstået med, 

at Valkyrien har aftalt med Niels Baeré, at han har totalentreprisen på bygningen af Valkyriens nye 

klubfaciliteter dog eksklusiv udearealerne.  

 Niels Baere  vil til næste aftalte møde i byggeudvalget d. 16. januar fremkomme med et økonomisk 

overslag over  opgaven ligesom han vil fremlægge et udarbejdet myndighedsprojekt, som Valkyrien 

skal anvende, når der skal sendes byggeandragende til Køge Kommune.  

Niels fremlagde endvidere en tidsplan, som han har udarbejdet i samråd med Dan, som Kirsten 

medsender i sit brev til Køge Kyst for at fremme processen, da byggeriet meget gerne skal igang 

hurtigst muligt  hen over foråret, da det ikke vil være muligt at bygge husene i  vinterhalvåret.  

Kirsten rykker endvidere Køge Kommune omkring driftaftale, hvilket haster, da vi skal have helt 

klarhed over blandt andet adgangsforhold, som er  i fokus i forbindelse med ansøgninger til 

fondene.  

Enighed om at Ellen går videre med ansøgning til Ny Carlsbergfondet omkring udendørs 

udsmykning.  Endvidere enighed om, at Ellen går videre med henvendelse til fugletegneren Jens 

Tomas Larsen omkring udsmykning af havstuen med fuglemotiver fra Sdr. Strand, og at Ellen søger 

Carlsen Langes Legat og Den Obelske Familiefond om finansiering heraf. Endvidere blev det drøftet 

om vi skal rette henvendelse til Bjørn Nørgaard og bede ham lave en VEJRHANE i form af en VEJR –

VALKYRIE som kunne både have en funktion men også blive en form for vartegn for foreningen.  

Ellen undersøger sidstnævnte nærmere og vender tilbage.  

  

 

3. Værdibeviserne. Status og  drøftelse af yderligere tiltag for at få endnu mere gang i 

salget. 

Salget af værdibeviser går stødt fremad. D.d. har vi indsamlet ialt 119.000 kr.  Beløbet er i 

gennemsnit 1000 kr.  



Enighed om, at der er flere i foreningen, der gerne vil  gøre en ekstra indsats for at skaffe yderligere 

midler og sponsorer. Kirsten og Ellen tager initiativ til at opfordre og organisere det videre forløb 

med at engagere flere medlemmer i dette arbejde.  

 

 

4. Parkeringssagen. Godkendelse af aftale med Q Park omkring administrationen af 

ordningen.  

Den af Kirsten fremlagte aftale  fra Q Park blev godkendt af bestyrelsen, hvilket betyder, at alle 

Valkyriens medlemmer fortsat gratis kan parkere på pladsen ved Udsigten.  Enighed om, at  

Valkyrien administrerer parkeringsordningen via elektronisk  registrering af nummerplader til Q 

Park. 

Administration af Gæstebilletordningen  tager vi stilling til på et senere tidspunkt. 

Kirsten er tovholder på administrationen af parkeringsordningen og udarbejder skrivelse til alle 

foreningens medlemmer samt organiserer opgaven omkring elektronisk registrering af 

nummerplader ved hjælp fra bl.a. Birgit Frederiksen, som har givet tilsagn om at hjælpe med 

opgaven.  

 

5. Renovering af den gamle bro. 

Den officielle godkendelse af broen er endnu ikke modtaget, da håndlisterne endnu ikke er på 

plads. Men broen er  allerede taget i brug  med begejstring af mange af vores medlemmer.  

Bestyrelsen glæder sig over, at det er lykkedes at  genskabe en tilfredsstillende mulighed for 

badning  i den periode, hvor vi  fortsat skal være, hvor vi er, indtil den nye badeanstalt er blevet en 

realitet.  

 

6. Økonomisk status. 

Stor tilfredshed med, at vi har en stor medlemstilgang . Vi er idag c.775 medlemmer plus nogle der 

venter på at blive registreret.  Både Driftregnskabet og Likviditetsflow viser et meget 

tilfredsstillende resultat. Enighed om, at vi til næste bestyrelsesmøde  nærmere drøfter  

anvendelsen af det beløb, der er hensat til Jubilæumspublikationen.  

 

7. Saunaovnen. Behov for  udskiftning af diverse elementer. 

Enighed om, at Svend Erik udskifter de elementer, der er nødvendige, så vi kan holde saunaen 

kørende i den tid, vi endnu  er, hvor vi er.  

 

8. Kommende aktiviteter i foråret, middag for bestyrelse og udvalg m.v.  

Der afholdesa FESTMIDDAG for bestyrelse, Festudvalg , Navneudvalg,  Byggeudvalg ONSDAG d. 21. 

marts  2018 på Il Gallo i Brogade. Ellen inviterer og Kirsten kontakter restaurenten.  

 

 

9. Nyt  fra ansvarspersoner 

Der er kommet en henvendelse om, hvorvidt hunde har adgang til Havstuen.  Det står der ikke 

noget om i vores retninglinjer, men der er enighed om, at hunde ikke har adgang til havstuen, dog 



kan  deltagerne ved lukkede møder beslutte noget andet i forbindelose med det pågældende møde 

hvis der er enighed om det.  Hans Jørgen sætter et skilt op. 

 

10. Evt.  

Næste bestyrelsesmøde afholdes som aftalt i årsplanen MANDAG d. 12. februar 2018. kl. 19. Dog 

kan der blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden da, hvis der er behov for det i 

forbindelse med beslutninger omkring byggesagen. 

 

Ellen  referent. 


