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1. Godkendelse af dagsorden: JA 
 
2. Gennemgang af indkomne forslag til generalforsamlingen: Ellen gennemgik indkomne 
forslag fx med spørgsmål om opdeling af kontingentbetaling, afskærmning ved molen mod 
land, ønske om sikkerhed ift glatte gulve ude og inde samt et ønske om at ny bestyrelse 
konstituerer sig selv med formand efter valget. Herudover var der indsendt ønsker om 
nøgleskab, brilleskab på broen, ekstra komfortable udemøbler, installering af 
opvaskemaskine mm. De fleste af disse spørgsmål vedrører daglig drift og skal der for 
behandles af den siddende bestyrelse. Spørgsmålet om valg af høvding følger 
bestyrelsens vedtægter. Ellen svarer pr mail på henvendelser og tager også 
spørgsmålene med i beretningen på Valhalla, så vi ved denne officielle lejlighed får 
kvitteret for og givet feed back på henvendelserne ikke bare til de enkelte, men til alle 
tilstedeværende. Rent praktisk: Der sættes 150 stole op i salen samt stole til panel med 
bestyrelse og ordstyrer i Køge gymnasiums festsal. Hans Jørgen snakker herudover med 
pedellen om afstandsmærkning og coronaskilte ved indgang. Folk sørger selv for evt 
forplejning inkl drikkelse. 
 
3. Coronasituationen. Hvordan går det? Vi har heldigvis ikke konstateret nye smittede. Og 
folk viser god skik med afstand mv. Dorethe har taget action på 2 daglige afspritninger af 
kontaktflader og sikrer ligeledes, at der er sprit og håndsprit til rådighed. Dansk 
Idrætsforbund har i tråd med Sundhedsstyrelsen udstykket retningslinjer vedr regler for 
forebyggelse af Coronasmitte samt udmelding ifm med evt smittetilfælde. Ved evt fremtidig 
smitte, vil bestyrelsen anmode om medlemmers pligt til hurtigst mulig melding til 
bestyrelsen, så proces vedr smitteopsporing kan sættes igang og vi kan få sikret 
selvisolation og test af alle nære kontakter til den smittede samt oplysninger til alle andre 
om hvordan man skal forholde sig. 
4. Den lukkede rundvisning for indbudte gæster d. 27. august kl. 14-15.  Planlægning og 
program: Der kommer 16 indbudte gæster (politikere, repræsentanter fra fonde, arkitekter 
m.fl.) Festudvalget står for traktement og Ellen holder kort velkomsttale. Herefter 
rundvisning i to grupper. 
 
5. Standerhejsning og saunaåbning. Stillingtagen til hvornår og hvordan i forhold til 
Sundhedsmyndighedernes udmeldinger: Vi holder fast i datoen, søndag d. 6. September. 
Og vi tilslutter os festudvalgets forslag, dvs. kl 10 bliver flaget hejst og festudvalget sørger 
for en lille gibbernakker ml kl 10-12, hvor folk løbende kan ankomme. Vi afmærker 10 
pladser i saunaen og laver afstandsmarkering ved indgangen, så der holdes den 
nødvendige 1 m afstand. Der indkøbes afsmitningsservietter, så medlemmer selv kan 
sørge for aftørring af egen siddeplads. Og vi påminder om det altid gældende krav om 
håndklæde til både krop og under fødder. Samtidig anmoder vi om at man kun går i sauna 
een gang pr daglige badetur for at give plads for flest mulige medlemmer. Vi holder os 
løbende orienterede om smittetal og evt lokale foranstaltninger i Køge kommune. 
 
6. Velkomstfolder og værdigrundlag: Karin redegjorde for de tre ting, der er ændret i 
værdigrundlaget, nemlig vedrørende obligatorisk intromøde ved indmelding, regler for 
gæster og muligheden for besøg af børn og børnebørn søndag eftermiddag. Hans-Jørgen 
sørger for at det reviderede værdigrundlag lægges på hjemmesiden og sættes op i 
omklædningen. Velkomstfolder er redesignet til samme format som værdigrundlaget. Hans 
Jørgen retter de sidste detaljer vedr. navne på nye bestyrelsesmedlemmer efter Valhalla 
samt info om klubmodul. 



7. Økonomisk status: Intet nyt. Lars fremlægger regnskab og budgetforslag på Valhalla. 
Der er nu 1179 medlemmer. Og vi skal overveje et maksimum før der oprettes venteliste 
især af hensyn til medlemskultur og kapacitet. 
 
8. Nyt om belysning i Havstuen: Arbejdsgruppen har holdt møde og besluttet at omsætte 
de (i totalentreprisen indeholdte) skinner og pendler til 3 skinner med spots, der kan 
vendes både ind mod kommende billede frise og gallerihylde og ind i rummet. Disse skal 
have pærer, der kan styres med remotekontrol ift styrke og glød. Samtidig har vi taget 
kontakt til City-elektrikerne, der har stået for alle installationer i huset og bedt om pris på 
en Remote kontrol, der kan gøre det muligt at slukke for den primære loftsbelysning. Dette 
er bekræftet muligt. Herved kan skinner med spots fungere som sekundær belysning ved 
behov for dæmpning fx ifm måneskinsbad og andre aften arrangementer. Downlights ved 
køkkensektion skal evt påmonteres selvstændig tænd og sluk boks på ledning eller der 
skal sættes alternativ billig løsning op, hvis den første løsning er for kompliceret og dyr. 
 
9. Nyt fra Ansvarspersoner: Karin fortalte om at der er har været mange til intro-møder. 
Kun nogle få fortalte, at de følte sig dårligt taget imod og var blevet kommenteret ifm brug 
af badetøj. Vi er enige om, at vi skal gøre hvad vi kan for at holde en god tone og 
behagelig atmosfære. Og vi gør hvad vi kan for at sikre høflig henvendelse til vores 
medlemmer ifm regler og rammer for anvendelse af klubbens faciliteter, herunder 
omfanget af gæster mm 
. 
10. Den årlige festmiddag. De sidste brikker skal på plads: Vi holder fast i festudvalgets 
forslag og arrangementet afholdes i Tinggården. 
 
11. Ildsjæle/ressourcepersoner: Ellen har udformet en liste med forslag til mulige opgaver 
og plads til at skrive flere forslag til opgaver, som medlemmer finder relevante og har lyst 
til at engagere sig i. 
 
12.Evt. A} Orientering fra John fra Køge kyst. Pumpebrønden har været stoppet til (hvilket 
gav problemer for vores toiletter) og Køge kyst har fået renset den op. Det viste sig, at der 
lå et håndklæde og stoppede afløb. John orienterede om snarlig omlægning af fibernet, 
rørlægning mm pga etablering af nyt byggefelt mellem kajakklubben og boligkarren Skibet. 
Det kan give korte midlertidige afbrydelser for forsyningsnet også til Valkyrien. Det betyder 
samtidig, at adgangsvejen omlægges, således at den i den kommende tid kommer til at gå 
langs havnekanten med fast vej inkl belysning. Omlægning starter pr. 1.9. 2020. Vi 
efterspurgte også belysning på selve molen, hvilket vi finder afgørende af 
sikkerhedsmæssige hensyn - også selvom det ikke bliver den primære cykelvej. Evt B} 
Svend-Erik meddeler, at der er sat minkfælde op under den nye bænk mod molen. 
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