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Afbud fra Kirsten, Karin, Svend Erik, Dorthe 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Nyt fra Ansvarspersoner 

Besluttet at Valkyrien i Bydelsforeningens regi afholder et arrangement i vores nye 

lokaler. Der kan være omkring 40 i vores nye Havstue. Der vil blive tilbud om 

badning og foredrag omkring det sundhedsmæssige omkring vinterbadning og Ellen 

vil gerne holde det foredrag omkring Valkyriens og vinterbadningens historie, som 

hun tidligere har holdt i Lokalhistorisk arkiv i Køge. 

Dorethe orienterede endvidere om at Køge Kyst afholder 3 workshops 

omhandlende de åbne arealer i Køge Kyst området udfra ønsket om, at være mere 

åben overfor beboerne i området. Det lyder rigtog spændende. Nærmere datoer 

følger. 

 

3. Byggesagen herunder økonomisk status på byggesagen.  

Referaterne fra de afholdte møder var sendt ud og Lars viste en tegning og 

orienterede om planerne for udenomsarealerne, som er faldet på plads i dialog med 

Køge Kyst og Arkitekterne. Vi afventer nu tilbud fra Niels på færdiggørelsen af 

udenomsarealerne. 

 

4. Opfordring fra Metro Schrøders Fond om at vi ansøger igen til et særligt 

formål indenfor en økonomisk ramme på max 20.000 kr. Ansøgningen skal 

sendes indenfor de næste 8 dage.  

Enighed om, at vi ansøger om flagstang, udendørsmøbler, udendørsbruser 

 

5. Hvad med Kunsten? Skal vi afsætte et beløb i vores eget driftbudget, som 

udgangspunkt for at søge ekstern finansiering?  

Enighed om, at vi selv afsætter et rammebeløb på 40.000 kr. som udgangspunkt for 

at skaffe yderligere ekstern finansiering til realisering af en fuglefrise af Thomas 

Larsen i Havstuen og kunst på facaden. 

 

6. Færdigindretning af badebroen.  

Grundet tidsmangel blev punktet henvist til behandling i Byggeudvalget. 

 

7. Indretning, flytning. Organisering og økonomi 

Lars, Ellen og forhåbentlig også Svend Erik meldte sig som ansvarspersoner på 

dette feldt. Enighed om, at vi skal have så meget medlemsinddragelse som muligt.  

 

 

8. Økonomisk status 

Lars fremlagde økonomisk status, som blev godkendt. 

 



9. Drøftelse af max antal medlemmer i vores nye klubhus. 

Vi er idag 956 medlemmer.  Max 1000 medlemmer i vores nuværende lokaler har 

været drøftet, men enighed om, at vi må gøre erfaringer omkring  hvad de nye 

lokaler kan rumme, og at vi derefter tager endelig stilling.    

 

10. Valkyriens grafiske profil.  

Hans Jørgen og Ellen tar aktion på området snarest og kommer med et udspil til 

næste bestyrelsesmøde. Mads gav udtryk for, at Havfruebilledet er der mange som 

forbinder med Valkyrien, og at det derfor på en eller anden måde måske kunne 

indtænkes i den fremtidige grafiske profil.  

 

11. Gæstepolitik og sanktioner 

Mads ønskede en åben gæstepolitik, da det at have gæster med er en god måde, 

at sprede det gode budskab om, hvor godt vinterbadning er.  Det var der enighed 

om. Følgende blev vedtaget og indarbejdes i det kommende regelsætning, som 

træder ikraft når vi er flyttet: 

 

Gæstepolitik 

 Gæster fra andre vinterbadeklubber er velkomne efter nærmere aftale 

 Medlemskab af Valkyrien er et PERSONLIGT MEDLEMSKAB 

 Medlemmer kan lejlighedsvis tage en gæst med.  Proceduren vil være at man 

i forvejen pr. mail og /eller i en gæstebog skriver såvel ens eget som 

gæstens navn.   

 

12. Eventuelt 

Mads havde forslag til at vi til bestyrelsesmøderne havde en fremtidig struktur med  

 Orienteringspunkter 

 Beslutningspunkter 

 Diskussionspunkter 

Ellen og Mads sætter sig sammen og kommer med et udspil. 

 

Referent Ellen 

 

 


