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Dagsorden/Referat til bestyrelsesmøde den 6.10.2021 kl. 
18.00 i Havstuen (med aftensmad) 

(O)rientering, (D)røftelse, (B)eslutning 
 

1)   Godkendelse af dagsorden (B) 5 min. Godkendt uden ændringer 

2)   Forretningsudvalg og bestyrelsen orienterer (O) 30 min. 
Fremover prioriteres punkter, der kræver bestyrelsens 
stillingtagen/beslutninger samt behov for sparring. Det påtænkes at lave 
opgaveliste, der fortløbende justeres for at begrænse tidsforbrug på 
orienteringspunkter. 

  
Der gives status på følgende igangværende aktiviteter: 
 

a) Venteliste og tilgangen af nye medlemmer, samt undersøgelse af nye 
medlemssystemer (Anni/Stefan/Sanne/Jens K.) Der er styr på 
ventelisterne – Anni & Jens K. koordinerer den praktiske håndtering. Vi 
nærmer os 1500 medlemmer (”huller” i medlemslisten betyder, at vi 
reelt ikke er 1500). Forening Let præsenterede alternativ til Klubmodul 
– det virker mere intuitivt og billigere. Stefan, Anni, Jens & Sanne 
kigger på et 3. mulighed. Trækker på inspiration fra andre foreninger og 
badeklubber. Herefter besluttes det, hvilket administrativt system 
Valkyrien benytter fremover  

b) Intro til ny fælles mailpostkasse til bestyrelsen (Jens K.) Den nye 
fællesmail + postkasse er aktiv. Mail til bestyrelsen fordeles i relevante 
mapper og håndteres/besvares min. 1 gang ugentligt af Anni, Stefan & 
Jens + orienterer relevant BM medlem. Sanne udarbejder udkast til 
autobesked, så medlemmer får svar med det samme. Mange 
spørgsmål handler om det samme. Sanne laver liste over FAQ og 
udkast til standardsvar samt håndtering i fald der er tale om en akut 
situation 

c) Status på igangsatte husprojekter, godkendelse af div. 
håndværkertilbud/vedligeholdelsesplan, Møde med Køge Kyst mv. 
(Mogens/Stefan) Problemer vedr. kloakering løses i samarbejde med 
Køge Kyst + det lille skyl på toiletter droppes pga. den lange 
kloakstreng. Stefan følger op hos vejmyndighed vedr. løse sten på 
adgangsvej.  Stefan & Mogens har snor i farlig færdsel til og fra 
Valkyrien og omkring Fællesbyg. Der laves en gennemgang af 
bygningen ift mulige tiltag der forbedrer og sikrer såvel bygningen som 
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vores ophold i Valkyrien. Mogens laver prioriteringsliste samt indhenter 
3 tilbud på bygningstekniske opgaver 

d) Valkyriens historie og arkivmateriale (Dorethe) Dorethe & Ellen Tange 
kigger 30 års materiale igennem, sorterer og overgiver materialet til 
Byarkivet  

e) Status diverse kunst-ferniseringer (Dorethe) 16/10 fernisering af 
fuglefrise. Plaketter er på plads, alle medlemmer er inviteret. Frisen 
opsættes d. 14/10 og dækkes over indtil afsløring. Havstuen lukkes fra 
kl. 12.00. 4/11 fernisering af Bjørn Nørgaards vejrhane. Jens sender 
invitationer til VIP mf. Dorethe sørger for arrangementerne sammen 
med festudvalg, og efterlyser frivillige hjælpere til arbejdsgruppen. 
Henvendelse til Dorethe. 

 
  

a) Fortsat fra mødet d. 7. september: Forslag om 
administrationshonorar i 2021 (Bilag) Den hidtidige 
vederlagsordning opretholdes indtil videre. Anni tjekker de hidtidige 
vederlag og udbetaler. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder 
for aflastning af den stigende og mere komplekse arbejdsbyrde – 
forskellige forslag fremlægges på Valhalla så medlemmerne kan 
tage stilling og beslutte. Ligeledes præsenteres forslag til honorering 
af ekstraordinær bestyrelsesindsats på Valhalla. Stefan laver udkast 
til forretningsudvalg. Diverse redskaber (papir, mobil, printer, pc mv.) 
som bestyrelsen har brug for ifbm varetagelsen af bestyrelses-
arbejdet er ikke vederlagsrelateret og godkendes efter en konkret 
vurdering. Anni får som gælker en mobil, som medlemmer kan 
kontakte hende på.  
 
  

4)   Indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse (D/B) 50 min. 
 

a) Forslag til budget for GUS-mestrene (Sanne mfl.)  
(Bilag) Bestyrelsen godkender indstilling. Gusmestre kan disponere 
frit over 5000,00 kr. årligt, og skal fremlægge dokumentation for 
anvendte midler. Eventuel rest tilbageføres til hovedregnskab. Anni 
sørger for, at leder af gusmestrene får betalingskort 
 

b) Saunaovnssten (Bilag) 
Bestyrelsen godkender indstilling. Eksperter i saunaer og saunaovne 
besigtiger ovn og sauna mhp optimal drift samt reduktion af 
varmelegemer der ofte går i stykker. Ifald vurdering er, at andre sten 
er bedre, godkendes indkøb af nye saunasten op til 5000,00 kr. inkl. 
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moms. Jens, Sanne & Mogens omarrangerer de nuværende sten, 
der har pakket sig. Sanne laver aftale med 2 eksperter. 

 
c) Referater til hjemmeside og nyhedsmail (Dorethe) Bestyrelsen 

godkender, at udvidede sagsfremstillinger ikke hænges op på 
opslagstavle. Dorethe hænger det endelige referat op. Jens sørger 
for, at det formidles som nyhedsmail.  

 
d) Reaktioner på Facebook vedr. GUS-tider (Dorethe) (Bilag) Det 

blev indskærpet, at bestyrelsen ikke besvarer spørgsmål på 
facebook. Henvendelser til bestyrelsen skal ske på 
kontakt@valkyrien-koege.dk. Bestyrelsesmedlemmer må gerne 
kommentere, såfremt det fremgår tydeligt, at det ikke er med 
bestyrelsen som afsender.  

 
5)   Punkter til næste møde (B) 5 min. Gustider og omfang, 
Vedligeholdelsesplan 

6)   Evt. (D) 10 min. 
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