Referat fra bestyrelsesmøde i Valkyrien d. 21. august 2019 kl. 19 i
Havstuen.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Nyt fra ansvarspersoner
Karin: intromøde afholdes d. 22 august. 20 inviteret, 10 har svaret, 5 kommer.
Efterårsturen til Skagen har 13 tilmeldte.
Forårsturen 2020 vil gå til Esbjerg. Nærmere om tidspunkt og program følger.
Svend Erik: Saunaen er renset og har fået nye sten. Håber den nu holder til vi flytter.
Dorethe: Arbejdet i Bydelsforeningen går planmæssigt. Ny person John Svendsen er vores
kontaktperson. Forslag om, at Valkyrien foreslår en event med Åben hus og rundvisning i vores nye
klubhus, når den tid kommer.
Ellen: Vedr. kommende rengøring var der enighed om, at Lars og Svend Erik tager en officiel
samtale med vores nuværende rengøringsfolk på et aftalt tidspunkt, og at dette skriftligt bliver
fulgt op med skriftlig orientering om fremtiden, som aftalt på sidste bestyrelsesmøde.

3. Nyt omkring byggesagen.
Samtlige referater fra både Byggemøder og Byggeudvalgsmøder var tilsendt bestyrelsen inden
mødet. De gav anledning til en åben dialog omkring vores byggeproces. Der var gennemgående et
stort ønske om gennemsigtighed, og at det betyder meget at processen kan beskrives og forklares
og at vi alle står inde for de beslutninger, der er blevet truffet hen ad vejen og at processen skal
føres til ende i en god og positiv ånd. N.B har givet os dokumentation for, at der ikke er fugt i
isoleringen og at arbejdet er udført håndværksmæssigt forsvarligt.
4.

Udsættelse af dato for flytning til de nye lokaler til januar 2020.
Udarbejdelse af Nyhedsbrev til medlemmerne og evt. fastsættelse af ny
dato.
Ikke muligt endnu at fastlægge dato for indvielsen. Enighed om, at det af Ellen udarbejdede
nyhedsbrev lige nu er tilstrækkelig information til medlemmerne.

5. Hvem overtager de nuværende lokaler? Nyt fra Køge Kommune?
Kirsten har endnu intet nyt på området. Hun har meldt til Kommunen, at vi først flytter til januar.
Kirsten vender tilbage hurtigst muligt.

6. Økonomisk status.
Lars havde fremsendt status til alle inden mødet. Dette blev godkendt.

7.

Formulering i udkast af orienteringsmail til fondsstøtter, crowdfundere og
andre interessenter omkring status på byggeriet. Til afsendelse når Lars
kommer hjem fra ferie 24. august.
Enighed om, at dette bør finde sted og at det udarbejdes af Lars , Kirsten og Ellen snarest.

8. Stillingtagen til hvilken badesæson crowdfunding ca. 6 støtter skal tilmeldes
Enighed om, det må være en samlet sæson i den NY badeanstalt altså 20/21. Dette meddeler Lars
berørte parter hurtigst muligt.

9. Orientering om publikationen til Køge Kyst.
Godt at vi kommer med, men enighed om at Valkyriens bidrag i oprindelig uredigeret udgave (den
der bliver trykt er redigeret af Køge Kyst) fremsendes til alle vores medlemmer på et tidspunkt efter
nærmere aftale i bestyrelsen.

10.Saunagus i efteråret 2019. Af tidsmæssige grunde er planen vedtaget pr.
mail inden bestyrelsesmødet. Forslag om afholdelse af møde med gusfolket
om fremtiden i de nye lokaler i november 19.
Gusplanen i efteråret 19 er godkendt pr. mail, da det var en hastesag. Enighed om, at gusudvalget
ved Dorethe, Hans Jørgen og Ellen holder et møde med Gusfolket i november og at vi på næste
bestyrelsesmøde tager en overordnet drøftelse omkring bestyrelsens holdning til hvor meget
gusevent skal indgå i Valkyriens aktiviteter i det nye klubhus. Ros til gusfolket for deres store
engagement men også en melding om, at det er en balancegang at få gus og vinterbadning til at gå
op i en højere enhed i en vinterbadeklub. Det viser al erfaring fra andre vinterbadeklubber.

11.Bestyrelsens drøftelse af fremtidig gus i de nye lokaler som udgangspunkt
for fællesmødet i november.
På næste bertyrelsesmøde tager vi en overordnet drøftelse af fremtidens gusaktiviterter inden
mødet med gusfolket i november.

12.Nyt regelsæt for Valkyrien. Planlægning af det videre arbejde med
udgangspunkt i arbejdsgruppens udspil godkendt på sidste møde med ønske
om videreudvikling.
Ønsket på sidste bestyrelsesmøde var, at vi skulle arbejde videre med gæstepolitikken.
Enighed om, at vi i den samlede bestyrelse til næstre møde tager dettte op til fælles
drøftelse.
13.

Godkendelse af Årsplan for den kommende sæson samt plan for afholdelse
af bestyrelsesmøder i den kommende sæson.

Udspil til årsplan blev gennemgået og den endelige årsplan vedhæftes
dagsordenen hurtigst muligt herefter.
14.Eventuelt.
15. Intet under eventuelt
/ Ellen.

