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1. Velkomst til Dorthe og Mads i bestyrelsen.
Hjertelig velkommen til Dorthe og Mads.
2. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse af punkt 11 Valg af tovholder til udvikling af nyt nøglesystem. Punkt 12.
Fastsættelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder.
Punkt 6, 9 og 10 udskudt til næste møde grundet tidsmangel.
3. Endelig konfirmering af det konstituerende møde efter Valhalla og fordeling
af ansvarsområder.
Direkte efter Valhalla konstituerede bestyrelsen sig med Kirsten Lund Jørgensen
som næstformand. Derefter blev Valkyriens ansvarsområder gennemgået og
fastlagt. Jvf. Bilag nederst i dette referat.
Det blev endvidere besluttet at vi til næste møde skal tilrettelægge et fremstød for at
engagere ildsjæle til at varetage opgaver i vores forening.
4. Økonomisk status på byggesagen med en sammenhængende gennemgang af
byggesagen i økonomisk optik.
Kirsten gennemgik i korte træk byggesagens forløb og status, ikke mindst af hensyn
til at alle i bestyrelsen inklusive de nye medlemmer skal være velorienterede og på
baggrund af , at der kom kritiske spørgsmål på Valhalla til ekstraudgifterne på
byggeriet. Kirsten lagde bl.a. vægt på følgende:
 at der er afholdt tre workshops med Valkyriens medlemmer, hvoraf det klart
fremgik at vores medlemmer ønskede at fastholde kvalitetet i byggeriet med
gode vejrbestandige og vedligeholdelsesfrie materialer. Det har været en
afgørende præmis hele vejen igennem i stedet for at vælge en skrabet
model.
 at totalentreprisen med Niels Baerè blev indgået januar 2017 og derfor
måtte indexreguleres da start på byggeriet trak ud.
 at det har været nødvendigt at etapeopdele byggeriet set i relation til hvor
mange penge vi undervejs kunne skaffe. Det har betydet at en del af
byggeriet er blevet defineret som ekstraarbejder.
 at platformen ikke blev afleveret af Køge Kyst som aftalt, hvilket har betydet
merudgifter, hvor vi stadig er i dialog med Køge Kyst omkring finansieringen.
Der blev udtrykt ros for det store arbejde, der er lagt i byggeriet. Samtidig blev
det understreget at det er yderst vigtigt, at bestyrelsen er velorienteret og
kender baggrunden for beslutningerne, så alle kan legitimere og retfærdiggøre
processen og er vidende om baggrunden for de trufne beslutninger. Derfor var
der overvejende stemning for, at vi altid har byggesagen på, som et vigtigt
punkt på vores kommende bestyrelsesmøder.
5. Økonomisk status. Ved Lars
Lars fremlagde likviditets flow samt økonomisk status.

Det blev aftalt, at Lars finder aftalen frem omkring vores rengøring med henblik på,
at vi i god tid inden flytningen skal have indhentet tilbud på rengøring i vores nye
klubhus.
Ellers blev alt godkendt
6. Byggesagen. Referater fra byggemøderne samt byggeudvalgsmøderne
herunder drøftelse af de opgaver vi selv har omkring flytning til oktober. Ved
Ellen, Kirsten, Lars, Svend Erik
Udsat til næste møde.
7. Rejsegildet. Gennemgang af drejebogen. Ved arbejdsgruppen
Alt blev gennemgået og aftalt på bedste vis.
8. Stillingtagen til klage omkring adfærd i saunaen.
Aftalt at Ellen svarer den pågældende, at vi beklager hendes oplevelse , men at vi
netop nu generelt har Valkyriens nye regler under udarbejdelse og at det i de nye
regler klart vil fremgå at det ikke er tilladt at nyde alkohol i saunaen. Endvidere at
hun er velkommen til at rette henvendelse igen, hvis hun har lignende oplevelser,
men at hun i så fald må uddybe sin klage, så vi mere konkret ved, hvad der er sket.
9. Nyt fra ansvarspersoner.
Udskudt til næste møde.
10. Evt.
Udskudt til næste møde
11. Udvikling af nyt nøglesystem
Hans Jørgen blev valgt som tovholder på nyt nøglesystem
12. Fastsættelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder.
Følgende datoer blev valgt.
Tirsdag d. 11. juni kl. 19 i Havstuen
Onsdag 21. august kl. 19 i Havstuen
Tirsdag. 10. september kl. 19 i Havstuen.
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