
Bestyrelsesmøde i Valkyrien

Dato: 3. maj 2021, fysisk møde i Havstuen, kl. 19.00-21.00

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

Afbud fra:

Referent: Sanne

(O) = orienteringspunkt

(D) = drøftelse/debatpunkt

(B) = beslutningspunkt

Dagsorden/Referat

1. Valg af ordstyrer og referent (O)

Kirsten ordstyrer og Sanne referent.

2. Jobopslag (O)

Revisor Jens Nyborg genopstiller.

Alice Rosendal stiller op som revisorsuppleant.

Jens Hansen stiller op som suppleant i bestyrelsen.

Der har været holdt samtaler med interesserede medlemmer vedr. indtrædelse i bestyrelsen.
Det har været en god proces, hvor gensidige forventninger er blevet afstemt.

3. Nye restriktioner og åbning af Valkyrien (D/B)

Jf. de nyeste udmeldinger åbnes for adgang til toilet og omklædning. Der må være max 10
personer ad gangen, og kun i kortere ophold. Husk stadig god afstand og afspritning. Vi passer
på hinanden og hjælpes ad.

Udendørs ophold er fortsat ok.

Sauna og Havstue åbnes ikke, da kravet her er kontrol af coronapas/nylig test, og det er ikke
muligt at praktisere i en klub med vores åbningstider, og antal medlemmer.
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4. Rengøring (O)

Jacob præsenterede en oversigt der tydeliggør de konkrete opgaver. Der er fortsat fokus på at
rengøringen er i orden, og der er et tæt samarbejde med firmaet, der varetager rengøringen.

Om nødvendigt justeres kontraktaftalen vedr. tidsrum for rengøring og omfang.

5. Arbejdsdagen (O)

Der er lagt program for dagen, der finder sted d. 4/7 -2021.

Hovedrengøring i sauna og vedligeholdelsesopgaver. Jacob laver opslag med liste over opgaver
og mulighed for tilmelding.

Festudvalget sørger for forplejning.

6. Valhalla - praktik og dagsorden (O)

Valhalla foregår i år online - der udsendes guide til medlemmerne et par dage før
generalforsamlingen. Bestyrelsen opfordrer til, at man søger hjælp i tvivlsspørgsmål. Bestyrelsen
deltager samlet hos Svend-Erik pga. netadgang.

Vedr. afstemning sker dette ligeledes via Zoom. Liste over hvem der er på valg, er udsendt
sammen med indbydelse til Valhalla. I tilfælde af kampvalg foretages urafstemning
efterfølgende.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før.

7. Eventuelt (D)

Bestyrelsen sørger for en krans til Lars´ begravelse.

Spar Nord har tilbudt en sponsoraftale vedr. Nørgaards vejrhane - der er fortsat dialog om den
konkrete udformning af aftale.

Det er muligt at købe nyt nøglearmbånd, hvis det første er bortkommet eller er for lille. Der er
kommet en ny model, der er formet som en urrem, der kan reguleres i størrelsen. Prisen for nyt
armbånd koster mellem 60 - 80 kr. Der udsendes information på mail vedr. ombytning.

Der er pt. 40 på venteliste til at blive medlem af Valkyrien. Nye indmeldelser har været sat på
standby grundet Lars´ sygdom og bortgang, samt manglende mulighed for at afholde



intromøder grundet corona. Bestyrelsen drøftede den nuværende arbejdsgang med A. tilbud
om prøvebadning B. indmeldelse C. udlevering af armbånd ifbm intromøde.
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