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Bestyrelsesmøde i Valkyrien 
 

Dato: 27. maj 2021 kl. 19.15-21.30 

Til stede: Dorethe, Jacob, Anni, Mette, Mogens, Stefan, Jens, Sanne, Jens H. 

Afbud fra:  

Referent: Sanne 

Ordstyrer: ingen 

(O) = orienteringspunkt 

(D) = drøftelse/debatpunkt 

(B) = beslutningspunkt 

 

Dagsorden/Referat 
 

1. Konstituering (O) 

Alle præsenterede sig efter tur – dejligt med mange nye energiske medlemmer 

Dorethe og Stefan meddelte, at de havde valgt Stefan som den nye overviking. 

Anni er den nye gælker – valgt af Valhalla 

Mette/Sanne udpeges som runeristere 

2. Ansvarsområder (D+B) 

De forskellige områder blev gennemgået og fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne. Oversigt 
bliver slået op på tavlen i Valkyrien. 

3. Rengøring pt. (D+B) 

G.d. holdt Dorethe møde med Kim fra rengøringsfirmaet. Der er fortsat problemer med, at der 
er medlemmer i saunaen når rengøringen kommer søndag, tirsdag og torsdag aften, og så bliver 
der ikke gjort rent. 
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Det er ikke tydeligt nok, hvornår Valkyrien/saunaen har åbnet, så det drøftes på det kommende 
bestyrelsesmøde. Ligeledes taget tidspunktet for rengøringen op til overvejelse. 

Dorethe sender nyhedsmail om de nuværende regler og åbningstider. 

Jacob laver rengørings-oversigt til ophængning i fx omklædningen. 

4. Nøgler (D+B) 

Overblik over nøgler og hvilke nøgler der skal laves flere af. Mogens sørger for 8 nøgler til 
skabe. 

5. Stikprøvekontrol (D+B) 

Vi deler alle frustrationen over at skulle håndhæve myndighedernes restriktioner, og er glade 
for den positive forståelse, vi møder hos medlemmerne, når vi beder om at se coronapas. Tak 
til jer medlemmer, fordi vi kan hjælpes ad med at komme igennem en situation, ingen af os 
bryder os om, eller har ønsket. 

Stikprøvekontrol af coronapas foregår således: 

- Dagligt på tilfældige tidspunkter. (Anni laver liste)  
- Det er kun medlemmer af bestyrelsen, der foretager kontrollen 
- Kontrol og resultat noteres på en oversigt kun tilgængelig for bestyrelsen 
- Der er krav om coronapas i hele Valkyrien 
- Reaktion hvis ikke gyldigt coronapas 

o 1. gang bedes medlemmet om at forlade Valkyrien med det samme 
o 2. gang lukkes for adgang i 1 måned 
o 3. gang lukkes for adgang i 6 måneder  

6. Hvem køber ind fremadrettet? (B) 

Mette (suppleret af Jens H.) 

7. Årshjul  

Udskudt til næste bestyrelsesmøde 

8. Eventuelt (O+B) 
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Dorethe har aftalt med rengøringen, at der købes 2 nye skabe i 50 cm. bredde til diverse 
rengøringsmidler og -redskaber. Skabene sættes op på handicaptoilettet. Mogens går videre 
med opgaven 

Mogens fortæller: 

- at varmepumpen er i stykker og skal have årligt eftersyn. Han går videre med opgaven hos 
Vølund, da garantien stadig er gældende 

- at lyset i saunaen er frakoblet, og en der er igangsat en løsning 

- at saunaovnen skal afskærmes, så ingen falder ind og brænder sig. Jacob og Mogens går videre 
med opgaven   

Datoer for kommende møder (B) 

Onsdag d. 16/6 kl. 18.00 – 21.00 inkl. spisning (Mette & Jens H.)  

Mandag d. 18/8 kl. 18.00 – 21.00 inkl. spisning (Mette & Jens H.) 

Standerhejsning 1. søndag i september 

Tirsdag d. 7/9 kl. 18.00 – 21.00 inkl. spisning (Mette & Jens H.)  


