
BM 2020 06-30 
 
Tilstede: Ellen, Hans-Jørgen, Svend-Erik, Lars, Kirsten, Dorethe og Dorthe 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

Ja 

 

2. Økonomisk status: Lars gennemgik status siden sidst. Få udgifter afholdt. Der er i 

aktuelt budget afsat 64.000 kr. til kendte udgifter til kunst, udestående byggeudgifter, 

inventar mm. Af de i alt resterende 571.267 kr. afsat til færdiggørelse af bygning og 

indretning er det pt 110.432 kr tilbage. 

 

3. Nyt fra Køge Kyst omkring bl.a. vanddybde: Kirsten og Svend Erik har haft møde med 

John fra Køge kyst. Både hvad angår vanddybde, afskærmning, cykelparkering og 

belysning vil Køge kyst ikke foretage sig noget før efter 1. august. Vi fortsætter med at 

rykke Køge Kyst. Og samtidig vil vi forhøre os hos arkitekterne om erfaring fra andre 

foreninger ud til åbent hav vedrørende den mest sikre adkomst til vandet. Vi ønsker mere 

sikker viden, før en endelig beslutning træffes om fx afsats for enden af en af trapperne 

som alternativ til den usikre løsning med sandpåfyldning. 

 

4. Nyt fra arkitekterne omkring tilladelse til skærmende væg på broen: Vores arkitekt 

tilbyder at føre sagen vedr. afskærmning på badebroen hos Kystsikringsdirektoratet inden 

for en ramme på 5000 kr.  

 

5. Nyt fra møbleringsgruppen. Er der nyt om lys i Havstuen: Solsenge og bord-bænksæt er 

ankommet og taget godt imod af medlemmerne. Ellen kontakter Pia Lundval vedr. 

behandling af træ på bord-bænksæt. Belysning i havstue er ikke besluttet, men Dorthe 

indkalder til arbejdsgruppemøde med deltagere fra hhv. møbleringsudvalg (Ellen og 

Dorthe) og Byggeudvalg (Kirsten og Lars). 

 

6. Nyt omkring kunstprojektet: Thomas (kunstner) har påbegyndt skitser til fuglefrise i 

havstue. Der har været møde med Bjørn Nørgaard og Herfølge klejnsmed om projekt 

vejrhane. Kunstneren går i gang med et skitseprojektet til 35.000 kr. (fondspenge). 

Skitseprojektet afleveres d. 26. August, hvorefter bestyrelsen tager stilling til projektet og 

søgning af ekstern funding. Og projektet sættes først i gang, når ekstern funding er sikret. 



7. Nyt fra ansvarspersoner: Dorethe fremlagde fra Bydelsforeningen, herunder event om 

urtetur med Marianne Mark fra Fællesjorden (fremgår af den udleverede folder). Vi 

tilslutter os dette og undlader at lave tilsvarende arrangement i Valkyrie-regi. 

Arrangementet med bydelsforeningen med præsentation af Valkyrien er flyttet til februar 

2021. Nye arrangementer i det kommende år kommer til at omfatte fx street food weekend 

og open air bio. Der afholdes et ide-forumsmøde for bydelen i Den Gule hal d. 28. oktober, 

hvor Dorethe opfordrer bestyrelsen og andre Valkyrie folk til at deltage. Det planlægges 

bl.a. at søge puljen `underværker` under RealDania. Lars gjorde opmærksom på, at der 

efterlades både flasker og dåser ved affaldsbeholder i køkkenet, hvilket er langt ud over 

kapaciteten og rengøringsfirmaets kontrakt. Vi sætter derfor skilt op om at man skal tage 

flasker og dåser med hjem jf. affaldssortering. Flûgger tilbyder procenter til vores 

medlemmer, hvis de opgiver deres medlemsnummer ved køb og så får klubben et tilskud 

herudfra. Vi er åbne overfor sådanne aftaler under forudsætning af, at vi ikke udelukker 

andre lokale næringsdrivende og hvis etikken ellers er i orden. Der er klager over 

mangelfuld rengøring. Lars tager det op med rengøringsfirmaet. Der er ligeledes 

konstateret fugtskjolder på træet i vindues- og dørpartier. Kirsten henvender sig til Niels B. 

om sagen.  

 

8. Endelig tilrettelæggelse af Generalforsamlingen d. 31. august kl. 19 på 

Teaterbygningen, herunder forslag til vedtægtsændringer: Kirsten fremlagde forslag til 

vedtægtsændringer, der skal lægges frem på Valhalla bl.a. en bestemmelse om 

tidsbegrænsning på højst 4 perioder for sæde i bestyrelsen, dvs. maksimalt 8 år. Samtidig 

foreslås, at faste underudvalg (fest-, navneudvalg m.v.) nedsættes af bestyrelsen for 2 år 

ad gangen og med samme max på 4 perioder. Det foreslås desuden, at der indføres 

bestemmelser for sanktioner ved overtrædelse af foreningens reglement, fx karantæne 

ved gentagne overtrædelser. Vedtægter om dåbsdiplom skal præciseres ift udstedelse af 

diplom for 1, 5, 10 års badning etc.  

Der er heldigvis en del interesse for at lade sig opstille til bestyrelsen på kommende 

Valhalla, hvilket tegner godt for et kommende generationsskifte, som bestyrelsen lægger 

stor vægt på jf drøftelse på sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen ønsker at indstille 

kompetente kandidater til udvalgte poster og opfordrer i øvrigt i rette demokratiske ånd, at 

alle interesserede medlemmer stiller op til valg, samt melder sig som ressourcepersoner 

inden for konkrete afgrænsede opgaver.  

 

9. Endelig tilrettelæggelse af den officielle åbning torsdag D. 27. August kl 13.45 med start 

ved gl Valkyriebro:  



Ellen gennemgik revideret program foreslået af åbningsfestudvalget (Dorthe sender referat 

herfra til bestyrelsen). Lars opdaterer den gamle invitation og Ellen laver ny 

pressemeddelelse, som Dorethe sender ud. Lars laver aftale med talere fra fondsverdnen 

(Nordea, Spar Nord etc.). Ellen har aftale med borgmesteren og kontakter også arkitekt og 

entreprenør. Svend-Erik står for midlertidig `flagstang` og gl flag ved/på gl badebro på 

dagen.  

 

10. Stillingtagen til diverse henvendelser fra medlemmer, herunder gennemgang af vores 

regelsæt med henblik på eventuelle ændringer, og rammer for nye medlemmer og 

prøvebadning: Der er pres på med indmelding af mange nye medlemmer. Vi har pt 100 

nye medlemmer, der mangler info-møde. Fremtidig praksis er: at der først udleveres 

armbånd og opkræves betaling efter introducerende info-møde, sådan, at det bliver 

obligatorisk og nye får en god introduktion til regler og normer. Hans-Jørgen lægger denne 

information på hjemmesiden og oplyser samtidig om de kommende fastsatte info-møder i 

kalenderen. Den konkrete og mest simple forretningsgang tages op på næste 

bestyrelsesmøde efter indstilling fra Lars og Svend-Erik. Og velkomstfolderen tages op til 

revision. Hans-Jørgen laver et oplæg herom til næste møde. Ellen ser på evt. korrektioner 

i folderen om valkyriens værdigrundlag og regelsæt.  

Ønsket fra festudvalg og en række medlemmer om indkøb af en gasgrill til arrangementer 

og fællesspisning imødekommes med glæde af bestyrelsen, der dedikerer de indtjente 

10.000 kr. for deltagelsen i video for Danske Spil til formålet. Svend-Erik undersøger de 

praktiske muligheder, herunder hygiejne, underlag og opbevaring af gasgrillen. 

Henvendelsen om brug af sæbe under den udendørs bruser, besvares med at al brug af 

sæbe frabedes, da det skader trædækket.  

Henvendelsen vedrørende oplevelsen af mange børn og vandlegeredskaber på trappen 

søndag eftermiddag. Bestyrelsens indstilling er, at vi fastholder muligheden for at 

medbringe egne børn og børnebørn søndage i tidsrummet kl. 13-17, men understreger 

følgeskab og opsyn fra voksne samt afvisning af vandlegetøj og hele børneflokke. Der 

henstilles til gensidig hensyntagen. 

 

11. Nyhedsbrev udsendes inden sommerferien sammen med invitationen til den officielle 

åbning: Lars reviderer og rundsender, så invitationen til indvielsen d. 27. august lægges op 

og hænges op hurtigst muligt. Ellen laver nyhedsbrev. 

 



12. Tilrettelæggelse af saunagus i næste sæson: Dorethe kontakter saunagus folket, 

gusmestre og friblandere, og beder om oplæg til program for kommende sæson. 

 

13. Årsplan til videre bearbejdning: Udsættes til næste møde. 

 

14. Eventuelt: ildsjæle-begrebet skal debatteres og oplæg til Valhalla udformes.  

 

Næste møde mandag d. 6. juli kl 15.00 -17.30 


