Bestyrelsesmøde i Valkyrien
Dato: 24. juni 2021 kl. 19.00-21.30
Til stede: Dorethe, Anni, Mogens, Stefan, Jens, Sanne, Jens H.
Afbud fra: Jacob, Mette
Referent: Sanne
Ordstyrer: Stefan/Sanne

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

Dagsorden/Referat
1) Godkendelse af Dagsorden og valg af referent og valg af ordstyrer (B)
Stefan er foreløbigt valgt som fast ordstyrer på bestyrelsesmøderne.
2) Nyt fra ansvarspersoner:
a. Tilretning af hjemmeside (O)
Dorethe har tjekket hjemmesiden – koordinerer med Jens K. Hold forsat fokus på om der er
behov for opdatering/tilretning af hjemmeside
b. Medlemsadministration og Økonomi (Anni/Stefan) (O)
Status: Vi har adgang til bank og kan betale regninger og udlæg igen. Der er betalingskort på
vej. Det overvejes om, der er behov for vedtægtsændring ift. tegningsregler, så ikke alle i
bestyrelsen skal skrive under ifbm dokumentation mv.
c. Åbning for medlemstilgang, forøgelse af medlemstal og justering af
indmeldelsesprocedure (B)
Grundet corona og den tidligere gælkers uventede og triste dødsfald har vi opbygget en
venteliste på ca. 80 personer. Disse bliver nu optagede som medlemmer, da vi har rigelig
plads til det. Dermed stiger medlemstallet fra 1211 til 1300.
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Stefan og Anni koordinerer med Svend-Erik og Karin – kan der evt. gennemføres flere
prøvebadninger/intromøder med færre personer ad gangen?
Medlemstallet hæves til 1500 medlemmer under forudsætning af, at nye medlemmer
optages gradvist, så kulturen i Valkyrien består.
Forenkling af arbejdsgange:
Muligheden for at betale halvt kontingent ved optagelse midtvejs i sæsonen bortfalder.
Fremover betales fuld pris (indmeldelses- og nøglegebyr på 1000 kr. + 900 kr.), uanset
hvornår man optages som medlem.
Medlemstilgang ændres fra papir/digitalt til udelukkende at foregå digitalt. Booking af
deltagelse på intromøde skal ske via hjemmesiden + udlevering af armbånd/velkomstfolder
efter aftale i Havstuen. Den konkrete arbejdsgang udarbejdes mere præcist.
Armbånd forberedes forud for intromøder. Armbånd og medlemsnummer kobles
efterfølgende sammen med navnet på det nye medlem.
d. Orientering om drift og bygningsvedligeholdelse mv. (Mogens) (O)
Mogens iværksætter tiltag ift. driften af saunaen. (håndtering af nedetid m.m)
Udfordringer med afløb i håndvask på toilettet. Muligvis en fejlkonstruktion. Det er
samtidigt konstateret, at nogle medlemmer vasker hår i håndvasken, hvilket giver ulækre
klumper af hår/shampoo. Hårvask kan ske i udebruseren og med brug af
saltvandsshampoo/-sæbe – ikke indendørs. Sanne laver skilt. Det overvejes om Valkyrien
skal opsætte dispensere med saltvandssæbe og/eller etablere indendørs bruser. Begge dele
er bekostelige.
Ikke besatte ansvarsområder (Alle) (B)
Blev ikke drøftet – tages op på et senere bestyrelsesmøde
3) Opdatering af medlemspjecen (Alle) (B)
a. Dorethe, Anni og Sanne retter pjecerne igennem
b. gæstepolitikken: Det sker jævnligt, at der er brugere af Valkyrien, der ikke er
medlemmer, men som alligevel kommer mere end én gang. Med afsæt i det stigende
medlemstal og den store interesse for at opnå medlemskab, har bestyrelsen revideret
gæstepolitikken.
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Ny gæstepolitik:
• Ingen private voksne gæster – de er velkomne til at deltage i en prøvebadning
• 1-2 egne børn/børnebørn under 18 år kan være gæster på søndage fra 13-17
• Voksne kan være gæster ifbm prøvebadning, besøg fra andre vinterbadeklubber,
sponsorater efter forudgående aftale o.lign.
Fremover skal medlemmer medbringe og bære/fremvise armbånd. Bestyrelsen overvejer,
hvordan denne regel vil blive håndhævet med inspiration fra andre klubber, der fx giver
bortvisning eller eksklusion.
Ift. voksne gæster overvejer bestyrelsen, om der kan findes fleksible og håndterbare
løsninger fx med gæstearmbånd, booking af gæstetider, faste tidspunkter e.lign.
4) Årshjul, faste traditioner og nye tiltag. Fastlæggelse af datoer, reservationer mm.
(Dorethe) (D/B)
Udgår – tages op på et temamøde i løbet af sommeren
5) Forretningsorden (Stefan) (D/B)
Udgår – tages op på et temamøde i løbet af sommeren
6) Evt.
a) Bestyrelsen tilgår Gusteamets forslag om 2 afsluttende Gus fredag og søndag kl. 19-20
b) Dorethe har kontaktet Ellen Tange vedr. status på kunstprojekt. Dorethe går videre med
opgaven, og håber på fernisering i september
c) Der er ofte efterladte håndklæder, sko, cigaretskodder/snuspakker mv. tidligt om
morgenen, når de første medlemmer møder ind. Sanne laver skilt vedr. rygning/snus
d) Kan indkøb af diverse materialer til fest/gus mv. fremover håndteres ved hjælp af et
delekort til indkøb fremfor som private udlæg?
e) Kontakt fra medlemmer: Skal vi eventuelt have en fællesmail, som medlemmerne kan
rette henvendelse på fremfor vores private mails? Skal vi have en Valkyrie-telefon med
telefonsvarer?
f) Problemer med fiskelugt ved terrassen – Mogens sætter minkfælder op
g) Hyppigere møder hen over sommeren for at blive godt etableret som ny bestyrelse og
komme i dybden med mere tidskrævende emner og drøftelser
(i) Torsdag 8. juli kl. 18-21
(ii) Søndag 18. juli kl. 17-?
(iii) Søndag 8. august kl. 17-?
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Datoer for kommende møder (B)
Mandag d. 16/8 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.)
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