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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt under evt.
2. Nyt fra ansvarspersoner
Karin har haft en enkelt prøvebadning. Og introkurser planlægges snarest. 100
nyindmeldte står i kø. Dorethe meddelte fra Bydelsforeningen og henviste til ny
folder om sommerens aktiviteter. Dog aflyses Skt. Hans og Krible krable.
Prøvebadning for nye beboere inkl. foredrag udsættes til vintersæson. Ellen
meddelte, at hun har bestilt to skilte med adgang forbudt til den vestlige side af
huset til samme pris som det første. Ellen har haft møde med Thomas om
fuglefrisen. Han er med på opgaven. Vi er enige om at han får udbetalt de 10.000
kr. (af den samlede pris inkl. materialer på 25.000 kr.) til at komme i gang. Ellen
fortalte, at de har haft et godt møde med Bjørn Nørgaard, der er meget interesseret
i projektet om en Valkyrie vejrhane. Der tænkes i et samarbejde med Herfølge
klejnsmed og funding via gave fra Spar Nord og det budgetterede beløb til kunst.
Dorthe fortalte, at festudvalget ikke planlægger Skt. Hans arrangement, men at
medlemsgrupper kan bede om at få vores reserve borde og stole ud til evt. spisning
på terrassen.
3. Økonomisk status
Lars fremlagde økonomisk status og likviditetsoversigt, samt særskilt
byggeregnskab med oplistning af ekstraarbejde (budgetoversigt ca. 2.5 mio) ud
over hovedentreprisekontrakten på 4.375.000 med sammenligning af budget herfor
fremlagt på ekstraordinær Valhalla 2.5.2019.
Der blev tilkendegivet af et flertal i bestyrelsen, at der bliver fremlagt et forslag om
kontingentforhøjelse til 900 kr. årligt begrundet i vores selvforsikring af bro og
terrasse. Og præmissen om at vi har et max på 1200 medlemmer i 2021 som
forudsætning for budgettet. Dette tal tages op til overvejelse, når vi har et overblik
over hvor meget pres, der kommer på de nye faciliteter. Ellen spurgte til et særskilt
byggeregnskab og hvornår det kan aflægges ift medlemmer og sponsorer. Pt indgår
det i den samlede budgetstatus. Lars forklarede at der stadig er udestående poster,
hvorfor endeligt revideret byggeregnskab ikke kan forelægges pt. Møblering og
inventar placeres under drift. De forventede resterende anlægsudgifter skal fremgå
af byggeregnskab og status på Valhalla, så vi kan give medlemmer klar indsigt.
4. Tilrettelæggelse af generalforsamlingen
Lars fortalte, at der er tre som er på valg til kommende Valhalla, nemlig Ellen, Karin
og Hans Jørgen. Karin er dog villig til genvalg. Og næste års Valhalla er der 3 mere
på valg (Lars, Svend-Erik og Kirsten), mens Dorethe er på valg året efter. Der blev
stærkt opfordret til, at dem, der er på valg bliver som ildsjæle. Kirsten foreslog, at vi
melder ud på Valhalla, hvordan vi planlægger et generationsskifte. Der er flertal for
at fremlægge en sådan klar generationsskiftestrategi på Valhalla, for at give god
plads og luft til at nye kan komme ind i maskinrummet. Lars foreslog desuden, at vi
som siddende bestyrelse skal fremlægge et hold, der kan stille op til kommende
bestyrelse med det klare sigte at indfase generationsskiftet.
Ellen har fået bestilt den store sal på teaterbygningen d. 15. september og vi satser
på, at holde den udsatte Valhalla der.
5. Tilrettelæggelse af ad hoc åbningen af omklædning og toiletter.
Lars og Dorethe har undersøgt prisen på ekstra rengøring af toiletter hver dag. Og
vi besluttede at tage imod et billigere tilbud vedr. ekstrarengøring af toiletter de

dage, hvor vores firma ikke gør rent.
Der er besluttet følgende rammer for forsigtig åbning. Alle faciliteter undtagen
sauna åbnes fra fredag morgen D. 12. Juni kl 6. Der er er plads til begrænset antal
personer i vores faciliteter. Det betyder max 22 personer i havstuen (jf.
bordopstilling) og max 12 personer i omklædningen (ud fra kvm) af gangen samt
højst 50 personer forsamlet ialt i bygning og på terrassen. Og der henstilles
desuden til at de sædvanlige hygiejne- og afstandsregler overholdes jf. udmelding
fra sundhedsmyndighederne vedrørende Covid-19. Der bliver arrangeret ekstra
rengøring. Alt rengøres hver 3. dag og toiletter rengøres hver dag. Der vil være
sæbe og sprit til rådighed. Ellen og Lars sørger for at sikkerhedsregler og infofoldere sættes op i omklædningsrummet.
Ellen skriver nyhedsbrev herom og sender til Hans Jørgen, som udsender det, så
medlemmerne får besked dags dato.
6. Tilrettelæggelse af den officielle åbning
Borgmesteren kan desværre ikke d. 4. september, hvor vi ellers kunne slå det
sammen med vores standerhejsning. Hun kan torsdag d. 27. August kl 14.
Muligheden er at lave et langt program, så alle medlemmer kan nå at komme i løbet
af eftermiddagen. Ellen spørger om borgmesteren alternativt kan deltage fredag d.
11. september kl 15.00. Og er det ej muligt, holder vi fast i d. 27. August.
7. Nyt fra møbleringsgruppen
Hans Jørgen, Karin og Dorthe fremlagde forslag til færdiggørelse af ude og indemøblering. Der er indkøbt 10 blå skamler a 99 kr. samt to gallerihylder af 69 kr.
Der var flertal for indkøb af 2 bord-bænk sæt fra Dan Egtved i Douglas fyr à 3525,
kr., da det er et stort ønske fra medlemmerne og da Produktionshøjskolen nu har
meddelt, at de ikke kan levere før sommer. Samtidig har vi fået tilbud på termotræ
fra Niels B i samme kaliber som øvrige træbænke. Han tager 58 kr. ekskl. moms pr
løbende m og kan levere i længder af 4,80 m. Det betyder, at vi får en pris på 1670
kr. ekskl. moms for ny kraftigere 6-kantet terrasse-bænk og 2237 kr. ekskl. moms
for hjørnebænk i havstue. Dorthe fik opbakning til at gå videre med bestilling af træ
hos Niels B. (Dvs. 6 + 8 brædder af 4,80 m ialt 67,2 m med pris ialt: 3.897,60 kr
ekskl. moms og ca. 4670 inkl. moms). Der var flertal for indkøb af 4 solvogne i
akacietræ, mærket Christian fra Coop à 1500 pr stk.
Indretningsudvalget orienterede om deres foreløbige arbejde med krukker og
planter i klubben
Der blev indledt en længere debat om ildsjæle-begrebet, vores samarbejde med
ildsjæle og den demokratiske dialog med medlemmer samt muligheden for at åbne
op for nye kommunikationsplatforme og fx kommende workshops. Denne debat
føres videre ved senere møde.
8. Nyt fra Køge Kyst
Bestyrelsen aftalte at Kirsten går videre med ansøgningen om tilladelse til
opsætning af afskærmning på broen. Vi er enige om, at hun inddrager arkitekten,
som derefter står for at indhente tilladelsen.
9. Opdatering af hjemmeside
Jens Henrik Koch har peget på faktuelle data på hjemmesiden som skulle opdateres.
Det er sket.Jens Henrik Koch opfordrede til mere åbenhed omkring ”hvad der rør sig
bag overfladen” i klubben.
Hans Jørgen henviste til nyhedsbreve og referater fra bestyrelsesmøder.

Jens foreslog, at vi på forsiden gør tydeligt opmærksom på at man ved at læse
referaterne fra BM, som er offentligt tilgængelige på hjemmesiden. Her kan man hvad
bestyrelsen drøfter og beslutter på bestyrelsesmøderne
Det syntes bestyrelsen er en god idé og HJ går videre med den.
10. Der har nu meldt sig 42 til Valkyriens kor. Der kommer nærmere besked om koret
så snart vi har klarhed over, hvornår vi kan samles.
Vi regner med opstart efter efterårsferien 2020, hvis vi ikke er underlagt COVID19restriktioner.
Det er dejligt at så mange har lyst til at være med, men vi må starte op efter førsttil-mølle princippet og venteliste.
Bestyrelsen har givet tilladelse til at koret må øve i Havstuen.
11. Evt.
Henvendelser fra medlemmer
Bestyrelsen har modtaget forslag fra en række medlemmer om opsætning af en
opslagstavle til konstruktivt forum for Valkyrien.
Bestyrelsen har svaret, at det fortsat er en god ide, at alle officielle henvendelser til
bestyrelsen foregår via vores officielle kanal, nemlig Valkyriens hjemmeside og ikke på
en opslagstavle.
Men vi vil få opsat en ekstra opslagstave i omklædningen med overskriften FRA
MEDLEM TIL MEDLEM. Det er en tradition fra vores gamle sted, som vi gerne vil
fortsætte med.

