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Referat / bestyrelsesmøde onsdag den 15.12.2021 kl. 

18.00 i Havstuen (med julefrokost) 

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

Afbud fra: Dorethe 

1)   Godkendelse af dagsorden (B) 2 min. godkendt  

2)   Forretningsudvalg og bestyrelsen orienterer (O/B) 30 min. 
   

Der gives status på følgende igangværende aktiviteter: 
 

a) Venteliste og tilgangen af nye medlemmer, kontingentrestancer mv. 
Automatisering af venteliste fungerer. Der udsendes mail om plads på 
venteliste, når man opretter sig i klubmodulet. Men det er stadig en stor 
administrativ opgave at opkræve kontingent og indmeldelsesgebyr. Der er 
fortsat over 100 medlemmer, der mangler at betale kontingent. 
 

b) Kyndelmisse d. 4. februar beslutning om vi skal deltage og med 
hvad? Vi deltager ikke, da der kun er afsat ca. 15 minutter til besøg i Valkyrien 

på Kyndelmisse. Det kræver for mange ressourcer til planlægning ift. det korte 
tidsrum.  

 

c) Opfølgning på negative renter og forsikring af badebro. Undgåelse af 

negative renter vil kræve fordeling af midler på så mange banker, at det giver en 
stor administrativ kompleksitet. Det overvejes at søge økonomisk rådgivning 
vedr. eventuel lavrisiko investering – så vi fx kan være selvforsikrede af 
badebroen. Vi er dækket af lovpligtig brandforsikring hos Topdanmark, men 
denne dækker ikke badebroen. Vi beholder Topdanmark i 2022, og vil indhente 
andre tilbud i 2022. fald bestyrelsen vurderer at det er hensigtsmæssigt at gå 
videre med lavrisiko investering, bliver det fremlagt på Valhalla (Stefan) 
 

d) Fordeling af opgaver forud for Generalforsamling/Valhalla d. 20. 
april. Alt praktisk er på plads vedr. Teaterbygningen. Der er 4 

bestyrelsesmedlemmer på valg + 1 suppleant. Overvej allerede nu om du vil 
være med til at gøre Valkyrien endnu bedre.  

 

3)   Tema-drøftelse (D/B) 45 min. 
 

a) Budget til vedligeholdelsesopgaver i Klubhuset jf. vedlagte 
orientering (Stefan/Mogens) se bilag Der foretages udbedring af 

mangelfuldt arbejde af bygningen uden beregning pga. garantien stadig dækker. 
Derudover bringes bygningen op til vedligeholdelsesmæssig 
standard/færdiggørelse af udvalgte opgaver. Herefter overvejes anvendelse af 
alternative entreprenører der er prismæssigt matcher Valkyrien. Bestyrelsen 
godkender budget på 32.000 til de håndværksmæssige opgaver. Saunaovnen 
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har ikke fungeret tilfredsstillende og der fremskaffes et samlet overblik af 
vedligeholdelsesomkostninger. Bad og Wellness kontaktes vedr. utilfredshed 
med ovn. Kan vand på ”kold” ovn forklare nogle af problemerne? Der indhentes 
tilbud på diverse vedligeholdelses- og forbedringsopgaver – fremlægges på 
kommende bestyrelsesmøde/-r. (Mogens) 

 
b) Indledende drøftelser om Sauna 2 se bilag Bestyrelsen træffer en 

principiel beslutning om at arbejde videre med sauna nr. 2. De indledende 
undersøgelser vedr. fx bebyggelsesprocent samt omkostninger ved 
nybyg/ombygning påbegyndes (Stefan) 
  

4)   Indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse (D/B) 25 min. 
 

a) Medlemssponsoreret kaffemaskine se bilag Bestyrelsen takker for det 

generøse tilbud, men vurderer, at en kaffemaskine til kapsler vil medføre flere 
uhensigtsmæssige opgaver fx ift. affaldssortering, underdimensionering af 
strøm, begrænset bordplads. I stedet anbefales medlemmer at medbringe egen 
instant kaffe. 
 

b) Genoptagelse af kontrol af Corona-pas og evt. brug af mundbind se 
bilag Bestyrelsen følger de officielle retningslinjer, og kommer med en kraftig 

opfordring til, at vi passer mest muligt på hinanden. Tag hensyn, så ingen er 
syge i julen. Det indskærpes, at du kommer i Valkyrien med enten vaccination 
eller nylig negativ test. Har du symptomer, så bliv hjemme. Bestyrelsen vil om 
nødvendigt genindføre stikprøvekontrol af coronapas. 

 

c) Bestyrelsens mødeplan for 2022 se bilag  
 

Onsdag 12. januar – forberedelse af Dåb (d. 16. januar)  
Onsdag 9. februar – evaluering af bestyrelsesarbejdet 2021, godkendelse af regnskab mv.  
Onsdag d. 6. april – forberedelse af Valhalla  
Onsdag d. 20. april – VALHALLA kl. 19.00-21.00 (bestyrelsen er på Teaterbygningen kl. 18.00)  
Onsdag d. 27. april – kort konstituerende bestyrelsesmøde  
Onsdag d. 11. maj – forberedelse af standernedhaling  
Onsdag d. 15. juni – Bestyrelsesmiddag (i byen et sted) 
Sommerferie 
Onsdag d. 24. august – forberedelse af standerhejsning 
Onsdag d. 7. september – forberedelse af Valkyriens Jubilæumsfest d. 17. september (evt. 
fællesmøde med festudvalget) 
Onsdag d. 9. oktober 
Mandag d. 12. december 

 

  
5)   Punkter til næste møde (B) 10 min. 

a) medlemsundersøgelse 
b) kontingentrestancer (Anni og Jens K.) 
c) rengøringstilbud fx 3 eller 5 gange ugentligt. Morgen eller aften.    
    Robotstøvsuger overvejes. Inddragelse af måtteservice (Anni og   
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    Stefan) 
d) mød bestyrelsen i 2022 
e) gæstepolitik 

  
6)   Evt. (D) 10 min. Gusmestrenes budget går fra august til maj svarende til en 

badesæson. Bestyrelsen takker ja til at få sponsoreret sæbe ved udebruser. 

 
 
 
 
 
 
 

 


