
 

  

  

Referat fra Valkyriens Ekstraordinære 
Generalforsamling torsdag d. 2. maj 2019 kl 17. 

Mødet blev afholdt i forhallen til Den Gule Hal. 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 

Godkendelse af bestyrelsens beslutning om at optage lån stort kr. 2.mio. i Kommunkredit 

med garanti fra Køge Kommune til finansiering af byggeriet af Valkyriens nye badeanstalt. 

1. Velkomst ved formanden.  
2. Valg af dirigent: Jens Nyborg blev valgt. 
3. Valg af referant: Ellen Tange blev valgt. 
4. Jens Nyborg kunne konstatere at indkaldelsen var udsendt rettidigt.  
5. Før afstemning gennemgik Kirsten Lund Jørgensen den af hende og Lars Kemp 

udarbejdede og ved mødet udleverede økonomiopstilling til brug for den 
ekstraordinære genneralforsamling. Jvf. bilag 
KLJ nævnte bl.a. 

 At smukke og vedligeholdelsesfrie materialer- som der var enighed om ved vores 
afholdte workshops med medlemmerne -har været udgangspunktet for byggeriet.  

 At der er valgt det gode Thermotræ, som giver en besparelse på ca. 40.000, men 
en merudgift til ekstra vinduesglas på. 20.000 kr. så nettobesparelsen er på ca. 
20.000 kr. 

 At thermotræ er vedligeholdelsesfrit 
 At der opsættes flotte tagrender til 41.000 kr.  
 At der spares på tilslutningsafgifter på el ved at nøjes med 100 A i stedet for 150 A 
 At vi forsøger at undgå solceller, som er krævet af Køge Kommunes 

byggetilladelse, hvilket vil give mindre omkostninger. 
 At der arbejdes på yderligere besparelser i forbindelse med den nærmere 

planlægning.  



 At det foreslåede lån stort kr. 2.mio. i Kommunekredit med garanti fra Køge 
kommune optages på meget fordelagtige vilkår . Renten er 0,38 og 
tilbagebetalingen løber over 10 år. Der er ingen der hæfter personligt hverken 
medlemmer eller bestyrelse.  

Efter en række spørgsmål fra salen gik forsamlingen til afstemning. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Mødet blev afsluttet med Tak til alle fremmødte for god ro og orden. 

  

Økonomiopstilling (pdf)  

 

https://valkyrien-koege.klub-modul.dk/cms/Clubvalkyrien/ClubImages/okonomiopstilling%20ekstraordinaer%20generalforsamling.pdf

