
BM 2020 03-09 
 
Tilstede: Alle, undtagen Karin. 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt med ekstra punkter under evt. 
 

2. Gennemgang af programmet for åbningen d. 13.3 Ved Ellen. Birgit fra festudvalget 
inviteres med til dette punkt):  
Birgit fremlagde lettere justeret og præciseret program. Festudvalget m.fl mødes kl 
10 og øvrig bestyrelse kommer kl 14! Der skal kopieres sange. Det klarer Lars, tak. 
Der indkøbes 200-250 flag til uddeling. Det klarer Svend-Erik, tak! Jens Kock 
(medlem) har lovet at tage billeder på dagen. Program for dagen blev gennemgået: 
Vi starter kl 14.45, hvor Ellen holder kort velkomsttale med tak til det gamle 
Valkyrien ved vores gamle bosted. Så synges Kristas sang (som hornmusikerne 
spiller til). Herefter tager Svend-Erik og Ellen flaget ned og bærer det over til 
vikingebåden ved broen. De gamle høvdinge (Robert, Nina, Claus-Steen etc). går 
forrest sammen med Ellen. (Ellen og Svend-Erik kontakter dem.) Charlotte S - der 
er ypperstepræst på dagen -tager imod os med et vikingerim ved den nye Valkyrie, 
hvor den røde løber er lagt ud. Folk får et glas champagne. Ellen og Svend-Erik 
tager imod flaget fra Vikingebåd på den nye bro. Ellen holder tale og vi hejser flaget 
under hornfanfare. Kirsten overtager som toastmaster og introducerer talerækken. 
Fællessang skrevet af Ellen synges med musikledsagelse. Madservering ledsaget 
af bossanova musik i ca. 30 min. Herefter annonceres Badeevent med politikerne, 
der ledsages af Ellen og kommenteres af Hans Jørgen. Musikken spiller igen ca. 
15-20 min indtil til Ellen og politikere er tilbage fra omklædningen. Her holder 
musikken igen pause, så Ellen kan lave kort afslutning af den formelle indvielse 
med fællessang og overdragelse af det nye Valkyrien til medlemmerne, der hermed 
får adgang til at bade på vanlig vis fra de nye faciliteter. Musikken fortsætter lidt 
endnu til fri hygge. Ellen påtog sig at lave oversigtprogram for dagen til bestyrelsen 
og de deltagende talere m.fl. 
 

3. Status på byggesagen ved Kirsten: Benny (arkitekt) har efter afleveringsforretning 
d. 3. marts sendt færdigmelding til Køge kommune. Vi afventer hermed endelig 
godkendelse af færdigt byggeri fra Køge kommune. Ellen rejste spørgsmål om 
status på afskærmningsvæg på badebro, samt sikkerhed ift vanddybde mm. Kirsten 
rykker Køge kyst vedr. svar på ansøgning om afskærmningsvæg. Hans-Jørgen 
rejste påtrængende problem vedr. placering af pc, der skal styre medlemmernes 
adgangsarmbånd, da der er for varmt og trangt i det lille teknikrum ved sauna. Lars 
og Svend-Erik undersøger sagen og kontakter AVL låse ift brugbar og acceptabel 
løsning. 
  

4. Godkendelse af endelig forslag til sponsortavlen. Ellen har fremsendt udspil: Ellen 
fremlagde skitse ud fra fremskaffede logoer fra sponsorer. Oplæg godkendt på 
grundlag af tilbud fra skiltemanden om levering inden fredag. Der var stor tilslutning 
til A 5 størrelse til sponsorskilte og stor tilfredshed med hurtig handling, der sikrer 
både sponsortavler og logo til huset før indvielsen. 
 

5. Drøftelse af demokratiske processer i bestyrelsen. Oplæg ved Ellen. Ellen fremførte 
sin undren og stilfærdige kritik af processen vedrørende det akut indkaldte 
ekstraordinær bestyrelsesmøde, der bryder med indretningsudvalgets langsigtede 
arbejde og det tidligere godkendte forslag til møblering. Hun påpegede herudover, 



at den foreslåede alternative løsning med ekstra bordrække i kombination med høje 
borde og barstole fuldkommen omkalfatre grundlaget og præmisserne for det 
arbejde, som møbelgruppen er i gang med, hvilket bl.a. giver store udfordringer ift 
rummets udsmykning, sammenhæng og udnyttelse. Ellen rejste på dette grundlag 
spørgsmål til bestyrelsen om møbeludvalgets mandat til at fortsætte sit arbejde og 
komme med et velunderbygget grundlag for en samlet løsning. Dorthe fremførte 
herefter, at hun ligeledes var helt uforstående over for den forhastede beslutning på 
det ekstraordinære bestyrelsesmøde, som hun mente savnede en reel 
begrundelse.  Hun udtrykte sin fulde opbakning til Ellen og opfordrede kraftigt 
bestyrelsen til at anerkende og give opbakning til Ellens særlige kompetencer og 
mulighed for at færdiggøre sit langvarige arbejde og engagement i indretning af 
havstuen med et samlet udtryk og optimal funktionalitet. Hans-Jørgen fremførte 
ligeledes en kritik af den valgte fremgangsmåde og påpegede, at han havde følt sig 
overrumplet på det pågældende ekstraordinære bestyrelsesmøde. Dorethe 
fremlagde sin oplevelse af det ekstraordinære bestyrelsesmøde, hvor hun mente, at 
der ud fra de fremlagte forhold, herunder størrelsen på rummet og manglende plads 
til den bestilte loungesofa, blev truffet en fælles beslutning om at omdisponere. Men 
hun pegede samtidig på, at vi jo ikke havde låst os fast og ej heller havde købt dyre 
ekstra møbler og derfor altid efter behov kunne ændre på opstilling og finde nye 
løsninger, der tager højde for optimal udnyttelse af rummet evt. med inddragelse af 
ekspertise udefra. Lars fremførte, at han havde fremsendt oplysninger fra 
afleveringsforretningen med arkitekten, som underbyggede grundlaget for 
indkaldelse af det ekstraordinære bestyrelsesmøde, som han anså som nødvendigt 
bl.a. af hensyn til stillingstagen til den bestilte loungesofa. Kirsten mente, at vi skulle 
give os god tid til at flytte ind og se hvordan medlemmerne indtog den nye havstue 
og så rette til og finde gode løsninger. Punktet blev opsummeret med en 
godkendelse af et mandat til at møbleringsudvalget arbejder videre og kommer 
tilbage med et revideret og velunderbygget forslag, der tager højde for både 
funktionalitet, optimal udnyttelse, fuglefrise og udsmykning. Belysning, herunder 
levering af de indeholdte skinner og pendler i totalentreprisen udsættes til nye 
borde er kommet og vi samlet er mere sikre på disponering af rummet. 
 

6. Kunstnerisk udsmykning af Havstuen. Ellen fortsætter dialogen med kunster, 
Thomas Larsen. Vi er enige om at han kan få 5000 kr. for sit skitseforslag. Og vi 
udsætter den præcise aftale med ham om endelig udformning, når rummets 
indretning er færdigbehandlet.  
 

7.  Opfølgning på Hans Jørgens brev til bestyrelsen vedr. dialog med Dorethe på 
sidste bestyrelsesmøde. Ved Hans Jørgen. Dorethe og Hans Jørgen havde en kort 
udveksling om den konkrete sag, som kontroversen på sidste møde omhandlede. 
Den principielle debat om kodeks for god bestyrelsesadfærd blev dog udsat. 
 

8. Godkendelse af indkaldelse til Valhalla herunder forslag til personer, som 
bestyrelsen anbefaler at stille op som nye medlemmer af bestyrelsen: Udsat til 
kommende bestyrelsesmøde, hvor Ellen udsender forslag. 
 

9. Sanktioner i forbindelse med overtrædelse af Valkyriens ordensregler. Oplæg ved 
Kirsten: Udsat til kommende møde.  
 

10. Forslag til Vedtægtsændringer. Oplæg ved Kirsten: Udsat til næste møde.  
 

11. Økonomisk status, Ved Lars: Lars fortalte, at der resterer udgifter til byggeri, 
udsmykning m.v. på 171.000 kr. Vi debatterede herefter forslag til højere 
kontingentbetaling. Flere hensyn til fx til kommende omkostninger, risici fx i relation 



til vores overtagelse af ansvar for badebro, generel konsolidering, behov for senere 
udvidelse, medlemmernes prisfølsomhed mm blev fremført i forhold til, hvilken 
konkret forslag til kontingentforhøjelse bestyrelsen vil fremlægge på kommende 
Valhalla. Vi lader debatten bundfælde sig og tager det op på næste møde.  
 

12. Nedrivning af de gamle bygninger. Er der noget nyt?  
Vi skal have lavet konkret plan for, hvornår der skal mobiliseres folk til at strippe de 
gamle bygninger for alt brugbart og det der kan køres ud med trailere, før den 
betalte containerservice tager resterne. Kirsten taler med Køge kyst om udsættelse 
på ca.14 dage vedr. deadline for nedtagning, dvs. til medio maj. 
 

13. Stillingtagen til Krista`s henvendelse omkring Valkyriens deltagelse i   film:  Ellen 
orienterede om at Danske Spil har bedt om et videoklip om vores klub, så vi indgår i 
konkurrence om at vinde 10.000 kr. og muligheden for at få en professionel 
filmoptagelse. Der var tilslutning til at lade Krista gå videre med initiativet. 

14. Nyt fra Ansvarspersoner. Svend-Erik nævnte, at elektrikeren har været tilkaldt pga 
sikring i saunaovn. Ellers fremgår nyt af de øvrige punkter. 
 

15. Eventuelt: 
  
A) Dorethe spøger bestyrelsen om hun må sende invitation ud til arrangement for 
bydelsforeningen, da der kun er 14 dage til. Hans Jørgen har fremsendt og lover at 
genfremsende mail med invitation til Dorethe, så hun kan dele den ud og 
mangfoldiggøre begivenheden. 
 
B) Dorethe fremlagde på vegne af saunagus-gruppen et ønske om at indkøbe både 
en stor og en lille professionel vifte til brug i den nye større sauna. Pris af ca. 1500 
kr. og 750 kr. Bestyrelsen tiltrådte forslaget. 
  
C) Lars ville høre, hvornår crowd-fundere kan begynde på deres friår - om de må 
begynde en sommer og det følgende år. Det var der tilslutning til. 
 
D) Spar-Nord har ytret ønske om at donere penge til udendørsmøbler. Ellen og Lars 
tager et møde med Køster i Spar Nord om muligheder for at bruge en donation til 
noget, som klubben kan have gavn af. Der lægges op til en videre dialog med Spar 
Nord herom. Det kunne fx omhandle Nørgaards vejrhane, intelligent og holdbar 
vindafskærmning, fastmonterede møbler i det rigtige træ, der passer ind i 
nuværende udtryk etc. 
 
E) Ellen orienterede om henvendelse fra Dansk Idrætsråd om at vi skal have 
instruktion vedr den verserende coronavirus og de forholdsregler, vi som klub og 
vores medlemmer skal tage. Ellen udformer information til medlemmerne. 

 
Referent. Dorthe 
 

 


