Bestyrelsesmøde i Valkyrien
Dato: 21. december 2020, via Zoom, kl. 19.00-21.00
Til stede: Dorethe, Lars, Svend-Erik, Sanne, Jens, Kirsten, Stefan
Afbud fra: Jacob og Morten
Referent: Stefan

(O) = orienteringspunkt
(D) = drøftelse/debatpunkt
(B) = beslutningspunkt

Dagsorden/Referat
1. Godkendelse af Dagsorden (B)
Godkendt.

2. Valg af ordstyrer og referent (B)
Jens ordstyrer, Stefan referent.

3. Nyt fra Ansvarspersoner
3.1. Regnskab- og medlemsstatus (O)
Lars orienterede, vi er pt. 1202 medlemmer og foreningens økonomiske likviditet ser fin ud.
3.2. Bade-belysning/undervandlys (O)
Svend-Erik orienterede afventer fortsat beslag og elektriske komponenter, men lyset er på vej.
3.3. Saunaen (O/B)
Bestyrelsen drøftede, i stor detalje, problemerne med saunaventilation, det varme gulv og
løbende defekter på saunaovn. Det blev besluttet at indkøbe en skærm fra Herfølge
Kleinsmedie til ca. 2.500 kr., som burde afløse problemet med hensyn til vand, som
uforvarende spildes på/ødelægger varmelegemerne.
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Niels Baeré indkaldes til møde med bestyrelsen efter nytår, for at forklare de fortsatte
problemer og deres mulige løsninger, inden det besluttes hvilken løsning omkring gulvet og
ventilation der bør vælges.
Omkring gulvet var et flertal i bestyrelsen stemt for at indkøbe træ-traller.
3.5. Ude-bruseren (O)
Svend-Erik orienterede om at bruserbetjening er blevet skiftet til en elstyret knap, som alle kan
betjene.
3.6 Afskærmning på broen (O)
Kristen orienterede om at Køge kyst har afslået at betale for afskærmning på broen, men
projektet gennemføres uagtet. Er igangsat.
3.7 Introvideo (O/B)
Jens orienterede om mulighederne for indspilning af en introvideo. Sættes i gang.
3.8 Kalenderfunktion til hjemmesiden (O/B)
Jens orienterende om funktion til kalenderen som koster 9 dollars om måneden – bestyrelsen
godkender indkøbet.
3.9 Vinterbadere i Danmark (O)
Jens orienterede fra møde i interesseforeningen, bl.a. om hvordan andre vinterbadeklubber
forholder sig til at holde åbent på en tryg måde under Corona. Taget til efterretning.
3.10 Kunst i havstuen (O)
Dorethe orienterede om at kunstneren Thomas Larsen besmykning af havstuen igangsættes i
det nye år. Taget til efterretning.

4. Åbning af Valkyrien (D/B)
Bestyrelsen drøftede løsninger for evt. udendørsbadning uden adgang til toiletter og
omklædning mv.
Bestyrelsen besluttede at der træffes først afgørelse om hvordan en genåbning af Valkyrien vil
foregå, når vi kender myndighedernes udmeldinger ift. de nuværende restriktioners udløbsfrist,
d. 3. januar.
Bestyrelsen forventer at koordinere over mail/Zoom, lige så snart der indløber nye meldinger,
og vurdere hvordan de er forenelige med en evt. genåbning. Bestyrelsen ønsker at lukke op
igen, så hurtigt det forsvarligt kan lade sig gøre.
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Lars undersøger hvorvidt adgangs-armbåndene kan tidsstyres så man kun kan komme ind i de
lyse timer, hvis det bliver nødvendigt at regulere færden på vores arealer inden der kommer lys
op på badeplatform mv.
Bestyrelsen udsender en nyhedsmail om disse forhold.

5. Dialogmøder (D)
Udskudt til senere møde.

6. Hvervning til ny bestyrelse (D/B)
Lars orienterede om kasserer-posten, som ved hans udtrædelse af bestyrelsen til næste
generalforsamling forventes besat af 2 medlemmer i forening.
Og bestyrelsen drøftede mulighederne for en supplering af bestyrelsen med kompetencer som
matcher Svend-Eriks, da han også træder ud af bestyrelsen.
Alle interesserede medlemmer opfordres til at søge ind på ledige bestyrelsesposter.
Der lægges op til at medlemmer, som overvejer at træde ind i bestyrelsen, får mulighed for at
møde og tale med den siddende bestyrelse, inden de beslutter sig for at stille op.
Der søges helt åbent om nye bestyrelsesmedlemmer via nyhedsmail mv.
Vedtægtsændring om bestyrelsesposter og valg af disse vurderes ikke nødvendigt.

7. Eventuelt (D)
Intet.

Næste mødeaktivitet (O):
•
•

5. januar, indkaldes til møde med Niels Baeré evt. over Zoom, tidligst kl. 19.30
20. januar, ordinært bestyrelsesmøde kl. 19.00-21.00
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