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1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Nyt fra ansvarspersoner
Karin fortalte at nytilkomne medlemmer var usikre på om de må bade før et intromøde. Ja
det må de og vi laver intro så snart vi kan ift Corona. Dorethe fortalte fra Bydelsforeningen,
at de er ved at lave en velkomstbrochure inkl. præsentation af områdets foreninger. Den
tekst, som er udformet om Valkyrien skal dog kortes. Det klarer Dorethe. En
aktivitetskalender er ved at blive udarbejdet. Bydels-kernegruppen ønsker nu - efter
indflytning i flere lejlighedskomplekser og dermed flere repræsentanter - at klubberne ikke
længere sidder i som faste repræsentanter i gruppen. Som erstatning for dette vil de
foreslå større fælles møder halvårligt.
Kirsten fortalte fra byggeudvalget, at udmatrikulering af vores grund endnu ikke er
udformet. Lys på areal kommer til august har Køge kyst oplyst. Og der laves parkering i
indhegning, som flytter længere ud på den maritime halvø. Vi afventer nærmere udmelding
herom.

3. Evaluering af "FORSIGTIG ÅBNING OG STILLINGTAGEN TIL NÆSTE STEP".
Vi er enige om at følge retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og Dansk Idrætsforbund
vedr. udendørs sportsaktiviteter. I fald den næste fase pr 8. juni indebærer åbning for
forsamlinger på 30-50 personer, er der flertal i bestyrelsen for at vi åbner for omklædning
og toiletter med begrænset antal personer ad gangen i omklædning (ca. 10 eller lidt mere
afhængig af opmåling af antal ved afstandskrav på 1 m), og max 30 personer i alt. Og der
vil være sprit og almindelige forholdsregler forventes overholdt.

4. Parkering. Status og udmelding til medlemmerne.
Der er udmeldinger fra Køge kyst om at parkering ændres inden for overskuelig
tidshorisont. Men foreløbig holder vi os til de gældende regler, nemlig, at vi parkerer på
grusparkering ved gl Valkyrien og i eksisterende indhegning på første del af maritim halvø.

5. Byggeudvalget og Møbleringsgruppens arbejde. Status og stillingtagen til det videre
forløb med de dermed forbudne beslutninger.
Møbleringsgruppen fremlagde skitse til hjørnebænk i havstuen og der var flertal til den
åbne bænk jf fremlagt tegning og den skal udføres i termotræ. Møbleringsgruppen går
videre med aftalen med Helge om at bygge denne og aftale med Niels B om at indkøbe
træet. Ift den sekskantede bænk om flagstangen, var der enighed om at det er rigtig god
ide og at den bliver brugt flittigt. Pga proportionerne ønskede flertallet dog, at vi beder vi
Helge om at tage den nuværende ned og i stedet lave en skitse til en ny i samme stil, men
i kraftigere termotræ (som vi kan få gennem Niels B til indkøbspris). Møbeludvalget går
herudover videre med undersøgelse af solstole i træ (Ellen sender link til møbelgruppen).
Og ift bord-bænk sæt, så forsøger vi med et billigt genbrugssæt i første omgang, for at
afprøve funktionen.

6. Køge Kyst og vores udestående spørgsmål. Ellen rejste spørgsmålet om afskærmning
ved badebro og foreslog, at vi gik videre med sagen. Kirsten fortalte, at sagen ligger hos
Køge kyst. Vi beder om en status og beder arkitekterne overtage sagen ift
Kystdirektoratet, hvis Køge kyst ikke kan levere en god løsning. John Svendsen i Køge
kyst har til gengæld lovet at komme med løsningsforslag vedr. sikker adgang fra trapper til
vandet.

7. Økonomisk status.
Lars gennemgik økonomisk status. Der er fortsat en likviditetsreserve på 375.188 kr. i det
samlede byggeregnskab. Vi skal dog forvente udgifter til afskærmning på badebro og fuld
færdiggørelse af badeadgang, samt evt. skader, hvilket ikke kan dækkes af forsikring.

8. Orientering fra byggeudvalget og stillingtagen til afskærmning og skiltning. (Bilag fra
byggemøder) fremsendes af Lars). Se ovenfor.

9. Status på rydning fra nuværende adresse
Gl Havstue fjernes i morgen d. 14. maj og det øvrige fjernes indenfor kommende uge.
Kirsten og Svend-Erik laver aflevering af gl grund med Køge kyst.

10. Planlægning af den forestående generalforsamling og den kommende åbning af næste
sæson.
Vi satser på Valhalla/generalforsamling, der indkaldes primo september til afholdelse
ultimo september, men afventer myndighedernes fase 4 genåbningsregler, formodentlig
slut august. Vi satser som forslået på sidste møde på at afholde kombineret
standerhejsning og indflytningsfest d. 6. september.

12. Evt.
Skiltning om `rygning forbudt` og `hunde ingen adgang` sættes op. Og der skal indkøbes
askebæger-stand til placering foran hoveddør. Ellen kontakter Svend-Erik efter aftale med
skiltemand. Lars aftaler med Niels om opsætning.

Hans Jørgen har via medlemsmail udsendt forslag til et Valkyrieorkester. Der har meldt sig
2 med instrumenter til lille husorkester, dvs. 3 inkl. HJ. Og en del har meldt sig til
fællessang/kor. Maria Højer (medlem og professionel sanger) har meldt sig som korleder
og har en pianist, der også er Valkyrie medlem. Alle synes, at initiativet er rigtig godt.
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