
Referat af bestyrelsesmøde i Valkyrien den 17. november 2021 

1. Dagsorden godkendt 
2. a) Der er aktuelt ca. 25 på venteliste. De sidste kommer til intro møde den 25. november. Det er et 

problem at mange møder op uden tilmelding. Vi debatterede behovet for at være mere ”strikse” 
ved indgangen. Kan man bede dem om at komme igen med tilmelding? Vi har budt velkommen til 
164 nye medlemmer.  

Der har været udfordringer med klubmodul og betalinger. Aktuelt er ca. 160 medlemmer i 
restance, måske nogen af dem tror de har betalt da systemet har drillet ind imellem. Gælkeren 
tjekker op og udsender rykker. 

b) Jacob Poulsen er udtrådt af bestyrelsen. Han skal slettes på vores hjemmeside. Jens Hansen 
overtager ansvar for sikkerhed og Anni Køster overtager ansvar for rengøring. Mogens kontakter 
Jacob for at få udleveret nøgler. 

c) partnerskabsaftale med Spar Nord er underskrevet. 

d) Mogens & Stefan laver en prioriteret liste over kommende vedligeholdelses opgaver så vi kan 
indarbejde udgifterne i budgetter. Den sendes ud til resten af bestyrelsen til orientering og 
godkendes på næste bestyrelsesmøde. 

e) Vinterbadefestival Skagen 2022, indbydelsen sendes ud til medlemmerne og Dorethe står som 
kontaktperson. 

f) Vi er værter ved VID generalforsamlingen 12 marts 2022. arbejdsgruppen består af Mette & 
Dorethe. 

g) Autosvar & FAQ – Sanne & Jens K kigger nærmere på det. 

3. a) Gustider der er mange holdninger hos medlemmerne, mange er glade for gus og andre synes det 
fylder for meget. Alle tider skal overordnet godkendes af bestyrelsen. Vi vil gerne fjerne en af 
aftentiderne da der er mange gæster der bader på de tidspunkter. Derfor bliver der ændret til 
følgende: 

Tirsdag 19.30-20-30 

Fredag 19.30-20-30 

Lørdag 15.00 16.00 

Derudover vil der kommen en formiddagstid når vi har lavet aftale med en gusmester der kan 
komme i dagtimerne. 

b) Vi er ikke tilfredse med rengøringen og det at vi er flere brugere stiller større krav til 
rengøringen. Vi indhenter 2 tilbud fra andre selskaber så vi har noget at sammenligne med.  

c) Vi har en stor økonomisk buffer stående til negativ rente i banken til sikring af badebroen der 
ikke kunne forsikres ca. 900.000 kr. Anni ser om vi kan finde vores forsikringspolicer, måske kan 
andre selskaber forsikre den og skal vejrhanen forsikres? Mette kontakter VID da bla. Kolding har 
en ny større badebro – måske de har den forsikret? 
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a) huldudfyldning af fuglefrise afslået – det bliver for dyrt og der er konsensus i bestyrelsen om at vi 
har brugt mange penge på kunst. 

b) Medlemsforslag om indkøb af maske/snorkel – afslået - det må medlemmerne selv købe. 
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Emner til næste møde: 

Kulturen i Valkyrien  

Medlemsundersøgelse til foråret, Valhalla, ny hjemmeside 

Vi undersøger muligheden for at tilbyde et førstehjælpskursus til vores medlemmer 

Skal vi fortsætte med dialogmøderne 

 

a)    Vi oplever desværre at nogle medlemmer tager ting der ikke tilhører dem bla. Fra havstuen. Der 
er også et fåtal der ikke overholder reglerne for vand på saunaen (de står på væggen i forrummet til 
saunaen) det er vanvid da saunaen går i stykker til stor gene og høje unødige omkostninger. En 
gusmester er blevet verbalt overfuset og udstyr til gus fjernet. Dette er naturligvis helt utilstedeligt. 

 
Vi har en forventning om at alle tager fælles ansvar for at passe på vores skønne sted og opføre 
sig ordentligt - oplever vi fremover at reglerne ikke overholdes vil det ultimativt føre til 
bortvisning.  
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Der er fare for at glide i mellemgangen ved saunaen – der lægges måtter ud. Hvis de er for 
våde så læg dem venligst op på rækværket så skifter vi dem. 

Vi har fået anbefalet at vaske algerne væk på broen med brun sæbe for at reducere risikoen 
for at det bliver glat. Det prøver vi. Husk evt. skridsikre badesko! 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 15. december kl. 18. Jens H sørger for forplejning. 

  

 


