
Referat af bestyrelsesmøde i Valkyrien den 16. august 2021 

 

Runerister Mette & Sanne 

Pkt. 1. Dorethe vedr. årshjul. 

Standerhejsning: Festudvalget står for alt det praktiske. Standerhejsning 5. september kl. 10. Stefan siger et 

par ord da Dorethe er optaget til anden side. Saunaen tændes 1. september så vi er sikre på alt er klar til 

standerhejsning. 

Rejse til andre badeklubber: oktober  

Afsløring af Vejrhane. Der satses på at kunstværket af Bjørn Nørgaard afsløres sidst i oktober, nærmere 

dato og tidspunkt oplyses senere.  

Miniudvalg etableret: 

Dorethe Koordinerer og sørger for aftaler med presse m.m. 

Ellen Tange er med på sidelinjen 

Mette deltager i planlægning af praktik 

 

Fuldmånebadning:  – alle måneder 

Gløgg: Festudvalget står for det hele det er om eftermiddagen. 

Nytårskur: Festudvalget står for det hele den 31. december ml. 10-12. 

Dåb:  Festudvalg og bestyrelse ønsker nye tiltag mht. afvikling af dåb, dog uden at de rituelle begivenheder 

ændres. Jacob og Jens er ansvarlige. 

Januar årsmøde med vinterbadeklubber. Vi har fået ok for at det ikke skal afholdes af Valkyrien der ellers 

stod for tur. Mette er ny kontaktperson til de andre klubber. 

Der aftales at vi skal lave et særskilt temamøde for 30 års jubilæumsfesten (indvielsen) 

Punkt 2. Forretningsorden 

Stefan sender den opdaterede og vedtagne orden ud. 

Mette taler med festudvalget om at inkludere Jens mere i fuldmånebadningen og står for ind-put til dem 

om eksisterende og nye arrangementer. 

Til næste møde besluttes honorar model til bestyrelsen – Stefan laver et par forslag. 

Det er aftalt at man fremover henviser til den ansvarlige i bestyrelsen når medlemmer henvender sig med 

diverse spørgsmål / opgaver. 

Fremover spørger man en anden i bestyrelsen om hjælp hvis man holder ferie el. er fraværende i en 

længere periode. 

 



Punkt 3. Orientering om medlems administration 

100 nye medlemmer bydes snart velkommen. Nøglesystemet er under reparation – håber det snart virker 

optimalt igen. 

Stefan er ansvarlig for nøgler. 

Depositum for armbånd betales retur hvis man udmeldes og der er fra nu af fast pris på alle armbånd 100 

kr. også de tabte (tidligere 60 kr.) vi skal gøre det mere enkelt for os selv at administrere. 

Punkt 4. Supersass 

Supersass afmeldes. Hvis vi får behovet fremover, findes en ny løsning. Stefan orienterer Hans Jørgen. 

Punkt 5. Gæster m.m. 

Der kommer temamøder om større vigtige emner fremover, så bestyrelsen får tid til at drøfte emnerne 

grundigt. 

Stefan sender introprocedure videre til Sanne. 

Jens melder retur vedr. ny ”fælles” mail til kontakt senest 18/8. 

Sanne sender nye brochurer til Køge Kopi Center og Stefan henter dem. 

Punkt. 6 Vedligeholdelsesplan 

Mogens præsenterer planen. Der er flere ting der udestår herunder kloak og el arbejde. De nævnte opgaver 

godkendes af bestyrelsen. 

Punkt. 7 Sæber 

Fine biologisk nedbrydelige sæber. Sanne har købt fin holder de kan stå i ude ved bruseren. Der indkøbes 

lås. Vi evaluerer om 6 mdr. 

Punkt. 8 Fernisering 

Der er aftalt møde den 23. august, hvor der aftales opsætning og senere tilbud på indramning af 

Fuglefrisen. Fernisering bliver forhåbentlig i sensommeren. 

Punkt. 9 Mødedatoer 

1 september kl. 19  

7 september kl. 18 - bespisning 

6 oktober- bespisning 

17 november  

15 december julefrokost 

 

 

 



  


