BM 2020 01-08
Tilstede:
Dorethe, Hans Jørgen, Svend Erik, Karin, Lars, Dorthe og Ellen. Afbud fra Kirsten og Mads

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Nyt fra ansvarspersoner.
Hans Jørgen fortalte om det nye låsesystem. Det er købt og kan tilgås online, og der er købt 2 pc
samt en router, der skal registrere folk (170 kr. pr. måned), AVL låsesmeden har afleverer systemet
i nærmeste fremtid. Hans Jørgen er tovholder på opgaven.
Karin rapporterede om en del nye prøvebadninger. Sidst var i oktober, næste bliver hurtigst muligt
her i januar. Det går hurtigt nu. Som noget nyt melder en del ind skriftligt med navne på
gæstebadere. Det falder fint i tråd med tankerne omkring vores nye regelsæt, som vil blive
gennemgået på næste bestyrelsesmøde.
Dorethe har været til møde i Bydelsforeningen. Der bliver ikke nogen Sdr. Havnedag i år. Der har
ikke været økonomisk opbakning fra Kommunen eller andre. Alene oprydning koster 150.000 kr. !.
Der er til gengæld nedsat en række arbejdsgrupper der planlægger aktiviteter, herunder ide om, at
invitere beboerne til oplysning om vinterbadning og Valkyriens historie. Klaus Levinski holder
oplæg om vinterbadning (ny bog af Susanna Søberg: Hop i Havet). Ellen holder foredrag om
badelivet ved Sdr. Strand i Køge og Valkyriens historie. Dato fastlagt til 21. marts kl. 14. Lars og
Hans Jørgen hjælper med AV udstyr og stole. Dorethe orienterer gusfolket. Det er
Bydelsforeningen, der inviterer. Dorethe sørger for at Hans J. får tilsendt invitatioen, som han
derefter sender ud på direklte mail, til alle Valkyriens medlemmer. Der vil ikke være tilmelding.

3. Nyt omkring Byggesagen
Ønsker om at lave en afskærmning på badebroen. Der har været uklarhed om sagen skulle sendes til
Kystdirektoratet eller godkendes i Køge Kommune- der satses på sidstnævnte. Det forventes at Køge Kyst
afholder denne udgift. Desværre holder det ikke med status fra sidst om, at alle udgifter ifm byggeriet var
kendt. Der kommer yderligere udgifter bl.a. til sammenklappelig handicaprampe af metal, låge, grafisk
profil, afskærmning ved udendørsbruser, læhegn mod nord øst, nyt inventar, rydning af eksisterende
bygninger- de skal ryddes inden 1.maj 2020.
Lars laver liste med udestående opgaver med overslagspris til næste bestyrelsesmøde,

4. Forslag om, at den officielle indvielse fastlægges til fredag d. 13. marts 2020
kl. 15.
Datoen er godkendt og ligger fast. Borgmesteren er taget i ed. Arbejdsgruppe med Hans Jørgen, Dorthe og
Ellen samt to fra festudvalget er nedsat og Ellen indkalder til møde hurtigst muligt. Arbejdsgruppen
kommer også med et udspil om hvilke målgrupper, der skal inviteres til åbningen.

5. Forslag om, at medlemmerne ikke har adgang til huset fra indgangsarealet til
begge sider med sko på.
Der er et stort ønske om, at der ikke kommer sko ind i det nye hus. Der arbejdes hen imod en løsning evt.
med en ekstra hylde under bænkene i indgangspartiet og nogle gode måtter. Byggeudvalget kommer med
udspil til løsning i samråd med Niels.
6. Planlægning af indkøb af inventar til det nye klubhus og flytning.

Arbejdsgruppe vedr. ovennævnte er nedsat. Det er Karin, Hans Jørgen, Dorthe og Ellen. Metro
Schrøder har bevilget 40.000 kr. til formålet.
7. Økonomisk status.

Lars kommer med status på næste møde grundet printerproblemer p.t.
8. Indhentning af tilbud

på rengøring i det nye klubhus.

Lars og Svend Erik udarbejder specifikationskrav omkring opgavens omfang. Herefter indhentes 3
tilbud inklusive vores eksisterende rengøringshold.

9. Dåben. Gennemgang af drejebogen
Dorethe sørger for pressen. Svend Erik tager lydudstyr med, Karin har styr på musikken. Der
kommer ingen gæster (15 klubber inviteret), brygning af vikingedrik og morgenmad står
festudvalget for. Steffen tar video, og Karin spørger Lars Hylleberg om han vil tage billeder. Der er
tres tilmeldte. Vi bestiller 65 og dermed plads til last minute tilmelding, dog kun via Hans Jørgen.
Toastmasteren er Peter. Charlotte gentager navngivning og Ellen deler diplomer ud efter maden.
To underholder: Merete fra Køge Amatør scene og en ven, der vil fremføre fødselsdagen (af
Hannah Bjarnhof). Sangbog medtages af Birgit Søborg. Bål mellem Kajakklub og Valkyrien v. Svend
Erik. Stativ af jern til bål indkøbes af Svend Erik- Også brugbar i nyt klubhus.
Hvis det er lavvandet hældes vand over med kande.
Besluttet at festmiddagen for bestyrelse og udvalg afholdes d. 25. marts i Tinggården. Birgit
Søborg er tovholder på det praktiske men ønsker hjælp. Henvend jer venligst til Birgit. Ellen
udarbejder invitation og sender ud sammen med Hans Jørgen.

10. Fastsættelse af kommende møder i bestyrelsen
Næste møde i bestyrelsen er d. 12. februar kl. 19 i Havstuen. Her ser vi på invielsesfest, Grafisk
profil, økonomisk overslag over udestående udgifter ifm færdiggørelse af byggeri samt rydning af
nuværende lokaler. Generalforsamlingen er fastlagt til d. 22. april. På næste bestyrelsesmøde
aftales kommende bestyrelsesmøder, som passer i henhold til foreningens vedtægter.

11. Eventuelt
Vi får snart medlem nr. 1000 og vi gør en event ud af det. Høvdingen giver vedkommende bogen
Hop i Havet og en buket blomster. Og pressen inviteres . Vi nærmer os- der er 993 medlemmer pt.

Ellen

