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Bestyrelsesmøde i Valkyrien 
 

Dato: 23. marts 2021, via Zoom, kl. 19.00-21.00 

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

Afbud fra: 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. Nyt fra ansvarspersoner (O) 

Et-års gennemgangen  

Gennemgangen blev drøftet og taget til efterretning. Udbedring af træværk omkring 
bruseinddækning igangsættes.  
5 års gennemgang skal foretages i marts 2025, Jens sætter datoen i kalenderen. 

Bestyrelsen drøftede at lave en huske-mappe, som den til enhver tid siddende bestyrelse kan 
slå op og finde garantier, aftaler og guider til forskellige tilbagevendende foreningsaktiviteter og 
opfølgning på byggeri mv.  

Rengøring 

Jacob orienterede om sin snak med rengøringsfirmaet, og om at der bliver lavet en 
gennemgang og nye aftaler med henblik at forbedre standarden, især i saunaen. 

Sauna-rengøring tages også med som fokuspunkt på arbejdsdagen (se nedenfor). 
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Nøgler 

Dorethe sørger for at der bliver bestilt 3 nye nøgler, til de bestyrelsesmedlemmer som mangler 
nøgle til klubhuset/ønsker at have en nøgle. 

Bestyrelsesmøder online 

Jens undersøger muligheden for et abonnement på enten Teams, Zoom eller andre tjenester til 
onlinemøder, da bestyrelsen er træt af at deres onlinemøde afsluttes efter 45 min, i den gratis 
onlinemøde-version, som bruges pt. 

3. Standernedhaling (D) 

Bestyrelsen drøftede ideen om at afvikle standernedhaling søndag d. 25. april.  

Det vurderedes at der er tale om en organiseret, udendørs foreningsaktivitet, som kan afvikles 
med deltagelse af max 50 deltagere. Dorethe undersøger muligheden for musikalske indslag. 
Men fællessang må vente. 

Sven-Erik tager kontakt til Festudvalget og fortæller om rammerne og beder om deres hjælp til 
det praktiske. Kirsten undersøger de nærmere retningslinjer, så der sikres en lovlig afvikling af 
et sådan arrangement, under de gældende restriktioner. 

4. Venteliste (B) 

Ifm. med lukning for tilgang af nye medlemmer besluttede bestyrelsen en forretningsgang for 
at føre en venteliste, så personer der ønsker medlemskab, kan kontaktes når vi åbner for 
medlemstilgangen igen. 

Jens opdaterer hjemmesiden, så der nu orienteres om ventelisten og hvordan den fungerer. Og 
om at man får besked ved optagelse i klubben og der oprettes en mail til ventelisten-
bestyreren, som er Stefan. 

5. Mail fra medlem om brug af sauna til særlige arrangementer (D) 

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra et medlem om det principielle i at vores sauna bl.a. 
lukkes til brug for fx arrangementer (fx lukket Gus med tilmelding) og potentielt andre 
aktiviteter, som begrænser det enkelte medlems brug af klubbens faciliteter i åbningstiden.  
 
Bestyrelsen vil drøfte sagen nærmere og fremsætte en orientering til Generalforsamlingen om 
bestyrelsens holdning til denne slags aktiviteter og hvordan de kan arrangeres i regi af vores 
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klub. Der afholdes temamøde i bestyrelsen 14. april, om dette emne, samt en drøftelse af en 
ide om differentieret medlemskab. 

Dorethe svarer medlemmet.  

6. Generalforsamlingen (B) 

Generalforsamlingen på Teaterbygningen d. 22. april aflyses grundet forsamlingsforbuddet og 
der udmeldes en ny dato (forventet medio maj). Jens vil undersøge muligheden for online 
afholdelse og kontakter også Gymnasiet som alternativ til Teaterbygningen, der kan være svær 
at booke med kort frist. Sanne laver en direct mail med orientering om generalforsamlingen til 
medlemmerne. 

7.  Arbejdsdagen (B) 

Der inviteres til arbejdsdag søndag d. 6. juni fra kl. 11.00. Sven-Erik og Jacob tilrettelægger 
forudgående arbejdslister og div. indkøb. 

8. Evt. (D) 

Næste bestyrelsesmøde d. 3. maj. 

 


