BM 2019 11-13
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

2. Nyt fra ansvarspersoner
Valkyrien deltager i den landsdækkende vinterbadefestival på Skagen i Januar 2020 med 6
deltagere. Fra bestyrelsen deltager Ellen.
Der er indkøbt ny varmeovn til omklædningen og nye sikringer til saunaovnen.
Hans Jørgen og Lars får fremstillet armbånd til vores nye låsesystem inden flytningen.

3 Nyt om byggesagen herunder nyhedsbrev til medlemmerne og orientering
om overdragelse af vores nuværende klubfaciliteter til andre og udmelding
om tidsplan
Byggeriet går planmæssigt og huset forventes færdigt medio december. Tidsplan for færdiggørelse
af udenomsarealerne er fremlagt af Aarsleff og godkendt af Køge Kyst. Aarsleff først færdig med
oplægning af sten og støbning af punktfundamenter ultimo januar 2020 og først herefter kan Niels
gå i gang med terressebeklædning. Der arbejdes med tidsplanen, men som den foreligger nu, er
anlægget først færdigt senest 1. april 2020. Ikke på grund af Valkyriens og totalentreprenørens
forhold men grundet tidsplanen udmeldt fra Køge Kyst/ Aarsleff.
Aftalt at der afholdes ÅBEN HUS ARRANGEMENTER for Valkyriens medlemmer, når huset står
færdigt.
Aftalt at Kirsten og Ellen snarest udsender NYHEDSBREV til medlemmerne, hvor de bliver orienteret
om tidplan og forventet dato for vores flytning.
Der er indsendt anmodning til Køge Kommune om dispensation vedr. opsætning af læskærme på
vores badeplatform. Ansøgningen bakkes op af Køge Kyst og forventes imødekommet. Et vigtigt
argument er, at vi er en del af et moleanlæg. Vedr. vanddybde har Køge Kyst lovet at der vil blive
tilført sand ved den vestlige trappenedgang, så man kan bunde ved badning fra denne bro, men
ved den badebro, der vender mod syd, må det forventes, at vi ikke kan bunde under normale
omstændigheder.
I henhold til Valkyriens lejekontrakt med Køge Kommune skal vi rydeliggøre arealet når vi flytter. Vi
har imidlertid foreslået Køge Kommune at de tilbyder lokalerne til andre interessenter mod at disse
overtager forpligtelserne , da der forventes en tidsramme på omkring 3 år, inden arealet skal
udlægges til andre formål. Vi afventer svar fra Køge Kommune inden Valkyrien foretager sig
yderligere.
Besluttet at Kirsten og Ellen anmoder XL-BYG om et sponsorat henset til det store beløb, der er
indkøbt materialer for hos dem.
Hans Jørgen efterlyser billeder fra byggeriet til løbende at lægge på Valkyriens hjemmeside. Ole
Smed og Steen Rasmussen kontaktes desangående.

3. Økonomisk status.
Lars gennemgik økonomisk status, som blev godkendt., da alt går planmæssigt. Vores
Gælker understregede vigtigheden af, at der skal være en rimeligt beløb til rådighed når
anlægsregnskabet er afsluttet, ikke mindst da vi selv har vedligeholdedelsesforpligtelsen på
broen for fremtiden. Inden den kommende generalforsamling, som bestyrelsen tage
stilling til forslag om kontingentets størrelse i næste sæson samt max antal medlemmer,
som foreningen kan rumme i de nye lokaler til endelig stillingtagen på generalforsamlingen.

4. Planlægning af Dåben
Drejebogen for dåben er rundsendt til bestyrelse og festudvalg og alle forventes at bidrage
som de plejer. Festudvalget påtager sig også opgaverne som vanligt og bestyrelsen
opfordrer til, at der arrangeres et festligt indslag i form at underholdning af en eller anden
art.
5.

Sikkerhed og udarbejdelse af sikkerhedsregler i de nye lokaler.
Ansvarspersoner skal udpeges.
Til brug i det nye klubhus skal Valkyrien have udarbejdet REGLER FOR SIKKERHED samt have
erhvervet det nødvendige SIKKERHEDSUDSTYR i henhold til gældende lovgivning.
Mads påtog sig opgaven sammen med vores medlem Jan Hansen, som har tilbudt sin hjælp. Ellen
formidler kontakten imellem de to.

6.

Tilskud fra Metro Schrøder Fonden. Nedsættelse af arbejdsgruppe til indkøb
af inventar.
Efter ansøgning har Valkyrien fået bevilget kr. 20.000 til erhvervelse af udendørsinventar.
Tidligere har vi modtaget 20.000 fra samme fond til erhvervelse af nyt inventar i bl.a.
Havstuen. Enighed om, at vi skal inddrage medlemmerne i denne proces, og der blev
nedsat en arbejdsgruppe bestående af Karin, Dorthe, Hans Jørgen og Ellen til at organisere
dette arbejde.

7. Video vejledninger
Hans Jørgen arbejder på at lave video vejledninger til fx opdatering af person oplysninger i
medlemmernes Klubmodul profil og elektronisk tilmelding og betaling af events i
Klubmodul.

8. Saunagus. Jnf. rundsendt mail fra Lars.
Der er indkommet en håndskrevet klage til bestyrelsen omkring saunagus. Den giver ikke
anledning til ændringer, men de nuværende regler præciceres bl.a. via opslag. Dorethe,
Hans Jørgen og Ellen er ansvarspersonerne omkring dette samt de spørgsmål, som
gusfolket har forelagt bestyrelsen jnf. referat fra sidste møde med saunagusfolket.
Sidstnævte besvarer endvidere henvendelsen fra Flemming Jensen.

9. Fastsættelse af dato for kommende bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 5. 12. 2019 kl 19 i Havstuen

10.Eventuelt
Intet under evt.
Referent Ellen

