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Bestyrelsesmøde i Valkyrien 
 

Dato: 1. marts 2021, via Zoom, kl. 19.00-21.00 

Til stede: Dorethe, Svend-Erik, Sanne, Jens, Jacob, Stefan 

Afbud fra: Kirsten og Lars 

Referent: Stefan 

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

 
Dagsorden/Referat 
 

1. Valg af ordstyrer og referent (O) 

Dorethe ordstyrer og Stefan referent. 

2. Datoer for kommende møder (B) 

Bestyrelsesmøde d. 23. april og d. 14. april. Kl. 19-21.  

Valhalla d. 22. april. 

3. Økonomi. Der er udsendt bilag (O/B) 

Udsættes til næste 

4. Åbning af Valkyrien efter de nye retningslinier (D/B)  

Valkyrien kan åbne igen. Kun de udendørs faciliteter må benyttes og vi må max være 25 
medlemmer ad gangen. Sanne finder et system for at tælle hvor mange der er inde ad gangen. 
Bestyrelsen opfordrer alle som har lyst til at bruge Valkyrien i denne periode at blive Corona-
testet mindst én gang om ugen.  
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Dorethe drager omsorg for at der åbnes for adgang med armbånd (via Lars) og udsender 
nyhedsbrev til medlemmerne. Jens sender det aktuelle nyhedsbrev ud til alle medlemmer via 
direct mail.  

5. Modtagne ansøgninger som bestyrelsesmedlemmer til ny bestyrelse (D/B) 

Drøftet. Bestyrelsen kan med glæde konstatere at vi har modtaget kandidaturer fra hele 5 
medlemmer, som ønsker at stille op til bestyrelsen. 

Bestyrelsen indstiller dem alle og glæder sig Valhalla, hvor den enkelte kandidat får mulighed 
for at præsentere sig selv for medlemmerne.   

 

6. Nyt fra ansvarspersoner (O) 

Jacob orienterede om rengøring. Der udarbejdes en arbejdsliste over de enkelte 
rengøringsaktiviteter i huset. 

Der laves nøgler til alle bestyrelsesmedlemmer (Jens kontakter Lars) 

Lys under badebroen er lavet og der er opsat bænke 

Dorethe har været i både lokalavis og Køge Radio 

 

7. 1 års gennemgang i Valkyrien (O)  

Dorethe orienterede om at der foretages 1 års gennemgang ved arkitektfirmaet og 
byggeudvalget onsdag d. 3 kl. 10.00. 

Hermed kan der sættes punktum for det store arbejde med byggeriet af vores nye fine klubhus.  

 

8. Eventuelt (D) 

- Udsendelse af direct mails via klubmodulet, bør evt. deles ud på flere ansvarsposter i 
bestyrelsen. 
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- Bestyrelsen overvejer at genopstarte den årlige hovedrengøringsdag, hvor medlemmer der har 
lyst til at give en hånd kommer ned og skrubber og skurer vores klubhus og får lidt godt mad og 
hygge i mens. Selvfølgelig først efter Corona giver mulighed herfor. 
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