
Referat fra Valhalla 2019 

1. Som referent blev valgt Dorethe Pedersen. 

2. Som ordstyrer blev valgt Steen Vithøft og som stemmetællere blev der valgt et medlem pr. 

bord. Steen meddelte at Valhalla var lovligt indkaldt  

og at alle tilstedeværende havde stemmeret. Der var 118 medlemmer tilstede. 

3. Ellen aflagde beretning og berørte de begivenheder, der havde været i løbet af året. 

Ellens beretning er vedhæftet som bilag. 

4. Der var ingen indkomne forslag til Valhalla. 

5. Lars Kemp, Gælker, berettede at der var 882 medlemmer i 2018, dette tal er nu dags dato 

927 medlemmer. Gennemsnitsalderen er 58 år.  

Lars gennemgik det omdelte regnskab for 2018 og det blev godkendt, dog med uddybende 

spørgsmål. 

Lars redegjorde for finansieringen af det nye byggeri og byggeomkostningerne som følger: 

Finansiering af byggeriet: 

Først og fremmest vil jeg fremhæve de fonde, der har bevilget os støtte. 

 Nordea Fonden med kr. 1.000.000 hvoraf de kr. 800.000 nu er blevet udbetalt, og resten kr. 

200.000 får vi, når byggeregnskabet er indsendt og godkendt. 

 Spar Nord Fonden med et direkte tilskud på kr. 175.000 og kr. 25.000 gennem crowdfundingen 

eller i alt.kr. 200.000.  

 Crowdfundingen kom i hus med anden bidragsstøtte på i alt kr. 54.150, således at vi sammen med 

de 25.000 fra fonden nåede kr. 79.150. 

 Køge Kyst går ind med en kompensation på i alt t.kr. 2.500.000 inkl. moms. 

 Kommune Kredit har bevilliget os kr. 2.000.000 mod en kommune garanti. Denne blev vedtaget på 

byrådsmødet den 26. marts 2019. 

 Egen finansiering inklusive værdibeviser udstedt til medlemmerne på kr. 156.500: Som I kan se af 

regnskabet 31/12 2018, udgør vores likviditet t.kr. 868. Dette sammen med de allerede afholdte 

byggeudgifter t.kr. 752 og med fradrag for skyldige omkostninger t.kr. 345 giver en opsparing, der i 

alt har beløbet sig til t.kr. 1.275. Lægger vi hertil et forventet likviditetsbidrag fra driften i 2019 på 

t.kr. 490 (efter reservation af omkostningsbidrag til år 2020), løber den samlede egenfinansiering 

sig op til t.kr. 1.765. 

I alt sammenlagt t.kr. 7.519. til at bygge for. 

Byggeomkostninger: Vi besluttede tidligere, blandt andet på vores Workshops omkring det nye 

projekt, at gå efter en mere udvidet løsning frem for den skrabede bygge løsning. 

Opsummeret har der været store usikkerheder omkring vores byggeomkostninger, delvist på grund 

af platformen, hvorpå vi bygger, ikke har holdt målene i forhold de ”as built” tegninger m.v. 

byggeriet blev projekteret efter. Der blev redegjort en del for dette på sidste Valhalla (se referatet 

på hjemmesiden). 

Som det har været fremme i dagspressen og omtalt i Byrådet, har der været nævnt 

byggeomkostninger for i alt t.kr. 6.700. Et beløb der har fremgået af vores ansøgninger. Der er 

usikkerhed omkring beløbet, men af forsigtighedshensyn, skønner vi nu et plus i omkostningerne 

t.kr 200 til kr. t.kr. 300. 

Vi arbejder på løsninger, der kan reducere bygge omkostningerne, men for en sikkerhedsskyld!!! 



 

 

 

Dorthe Jensen spurgte til om det var den ”store” løsning, der var valgt mht. byggeriet til 6,7 

mill kr. 

Svar: Der er valgt en mellemløsning, men pga. ekstra udgifter til grund og tilslutning af 

tekniske tilslutninger til byggeriet, er det blevet dyrere end beregnet. 

Endvidere blev der spurgt til den brede indgang og om der kom en vandhane til fodvask. 

Der blev svaret på dette. 

Lone Blåstrup ønskede mere information om byggeriet, specielt den økonomiske del. 

Svar. Det 2 mill. kommunegaranterede lån, med tilbagebetaling over 10 år, betød ikke at 

byggeriet var blevet 2 mill. dyrere, men skulle dække allerede planlagte arbejder. Desuden 

blev der blev svaret at der var udsendt nyhedsbreve jævnligt under hele byggeriet.  

Mads Grove Kongshøj Sørensen spurgte om antal m2 i det nye byggeri. 

Svar: alle rum med m2 blev nævnt, det kan desuden ses på de ophængte tegninger i 

Havstue og omklædning, resultatet er at arealet bliver ca. dobbelt så stort. 

 

  

6. Budgettet blev godkendt uden kommentarer og kontingent fortsat 700 kr. om året.  

Valg . 

 

              Valg af gælker. 

                Lars kemp blev genvalgt. 

               Valg af stormænd. 

                 Kirsten Lund Jørgensen, Svend Erik Thomsen, Dorethe Pedersen blev alle genvalgt. 

                Valg af 2 suppleanter. 

                  Mads Grove Kongshøj Sørensen og Dorthe Pedersen, begge foreslået af bestyrelsen.  

                 Valg af revisor, revisorsuppleant og festudvalg og navneudvalg. 

                 Der var ingen forslag om nye medlemmer af udvalgene og alle blev genvalgt. 

 

    8.          Eventuelt. 

                  Lone Blåstrup orienterede om Sdr. Havnedag omkring den praktiske del. Der vil blive  

                  indkaldt til et orienterende møde. 

                  Helge Foss orienterede om at hjertestarteren bliver flyttet udenfor. 



                  Dorthe Jensen ønskede at gavlmaleriet bliver flyttet med over i den nye bygning. 

                  Kirsten Lund svarer at bygningerne evt. skal overtages af andre klubber, så vi kan ikke  

                  flytte maleriet. Ellen fortalte om en evt. lysinstallation som udsmykning, hvis der kunne  

                  skaffes finansiering i stedet for gavlmaleriet. 

                  Der blev spurgt til indgangspartiet, der er meget bredt. Det er et krav fra Køge Kyst, de  

                  ønsker at det skal være transparent, partiet lukkes med en træbeklædning. 

                  Rita Kappeln spurgte om adgangsforhold. Det bliver en elektronisk løsning, 

                   men løsningen er ikke bestemt endnu.       

                  Tove Mikkelsen spørger til vandets dybde, det er svært at angive, men man kan bunde. 

                  Niels Jørgen Hansen spørger om lånets tilbagebetaling. Det er over de næste 10 år. 

                    

                  Der blev takket for indsatsen for de afgående 2 bestyrelsesmedlemmer Jørgen Nielsen  

                   og Alice Monberg. 

                 Referent Dorethe 



HØVDINGENS BERETNING  

VALKYRIEN 2019 

Generalforsamling 2019 

Vi er efterhånden en MEGET  STOR forening. Vi nærmer os næsten 1000 medlemmer. På trods af det, er 

der rigtig mange, der kender hinanden,  og  alle er gode til at hilse på hinanden når vores veje krydses  i  

klubhuset. Derfor er det altid et stort savn, når nogle af vores medlemmer går bort. Vi har tradition for ikke 

at nævne navne,  men lad os traditionen tro rejse os og holde 1 minuts stilhed for at mindes de 

medlemmer, der er gået bort i årets løb. Tak 

BYGGERI 

Det  er nu  6. gang jeg har fornøjelsen af at aflægge beretning. Og hvert år har det været med rynket pande 

og  ikke så mange smil på læben, når vi snakkede byggeri.  Men den tid er ovre, kære medlemmer. I år kan  

jeg  på den samlede bestyrelses og byggeudvalgs vegne  med oprejst pande sige: Ja, det lykkedes og alle 

kan ved selvsyn, hvis de bevæger sig lidt ud ad molen, se, at det vi nu har snakket om i alle de år faktisk er 

ved at blive virkelighed.  Valkyrien får nye klubfaciliteter. Det er ganske vist og ikke bare et fatamorgana. 

Planerne, som er udviklet  af Arkitekt Dan Hasløv i samarbejde med Valkyrien og dens medlemmer via 

afholdelse af workshops, er ved at tage form.  Vores totalentreprenør Niels Baerè er i fuld gang dernede. Vi 

kan alle følge processen dag for dag og det tegner til, at vi kan være klar til indflytning omkring 1. oktober  i 

indeværende år. 

Det er omkring 10 års arbejde, der nu krones med held. Det var omkring 2009 den daværende formand 

Claus  Steen Pedersen første gang fik besked om, at det var et vilkår, at Valkyrien skulle flytte grundet  

udviklingen omkring Køge Kyst. 10 år er gået . Den første workshop blev afholdt på Køge Gymnasium i 2011 

og fra 2016 tog sagen for alvor fart.  Ting ta´r tid – også det at få flyttet en 26 år gammel  vinterbadeklub. 

Men nu er det lykkedes . Foran os står rejsegilde,  som er planlagt til 8. maj  kl. 13. Hvortil I alle får en 

invitation.  Og  så kommer jo ikke mindst flytningen og invielsen , som ser ud til at blive som planlagt 

omkring oktober i år. Til den tid vil alle takketalerne blive holdt, men i årets beretning hører det dog 

hjemme, synes jeg, allerede nu at sige tak til alle jer medlemmer, der har holdt ved igennem alt tvivl og 

tang.  Det har set broget ud. Men nu lykkes det.  Da jeg skulle lave årsberetningen her – så ser man jo 

tilbage, og I skulle selv prøve engang at gå ind på Valkyriens hjemmeside under arkiv og  Køge Kyst. Her 

finder I alle Kirstens kompetente breve til Kommunen og Køge Kyst.  Der ligger rigtig meget slid  og  mange 

timers arbejde bag. Tak Kirsten for det. Det er ubetaleligt.   Vi har også fået vores driftaftale, som nu hedder 

lejeaftale på plads med Køge Kommune, og som det er fremført af mange af vores medlemmer på de  

workshops, der blev afholdt, vil vores nye badeanstalt  inklusive broen blive eksklusivt til Valkyriens 

medlemmer. Så kan vi vist ikke forlange det bedre.  Så skal vi selvfølgelig selv vedligeholde det, men det 

afsætter vi så et vist beløb til om året.  

  Tak til de mange medlemmer der har købt værdibeviser.  For  den væsentligste grund til at det 

overhovedet  kommer op at stå er jo, at det er lykkedes at finde den fornødne finansiering. De konkrete tal 

vil vores Gælker fremlægge,  men med i årsberetningen hører  en STOR TAK  til alle, som har været med.  

Nordeafonden kom med 1.mill kr. i rene fondspenge. Det rykkede.  Spar Nord bidrog med fondspenge og 

crowdfunding projektet , som lykkedes til fulde. Stor TAK til Spar Nord og en STOR TAK  til alle jer 

medlemmer, som har bidraget.  Det bliver vores sted, som vi selv har bidraget til at få op at stå. 



Inden jeg forlader afsnittet om byggeriet, skal der også herfra lyde en tak til vores entreprenør Niels Baerè.  

Du er en afgørende brik i hele byggeriet og du har i væsentlig grad bidraget til at  få dialogen med Køge Kyst  

på rette spor.  Tak for det. Og Tak til byggeudvalget, hvor der sidder to: Steen Rasmussen og Pia Lundvall, 

som ikke er medlem af bestyrelsen. Jeg kan godt fortælle jer, at de lægger rigtig mange frivillige timer i det 

arbejde. Stor tak skal I have for det 

ÅRETS AKTIVITERER 

Sdr. Havnedag i slutningen af august er blevet en særlig aktivitet i vores forening.  Der bliver lagt mange 

kræfter i  fra mange sider, og det særlige ved denne dag er også, at vi dermed som een af de maritime 

foreninger ved Sdr. Strand  indgår i en større sammenhæng . Det betyder meget, at vi ikke lukker os om os 

selv, men er i dialog med vores omverden . Derfor har vi også  en repræsentant siddende i den nye 

Bydelsforening- det er Dorethe Pedersen- og vi har som noget nyt  sagt ja til i det regi, at fejre Sct,Hans 

aften  i samspil med de nye beboere i området.  Husene skyder jo op som paddehatte omkring os, og de 

kommer stadig nærmere. Ja de kommer virkelig meget tæt på, men så flytter vi jo længere ud. Det passer 

meget godt. 

Vores festudvalg skal  have en stor tak. De er altid på pletten til julegløgg, nytårskur og andre 

arrangementer. Stemningen er altid i top, når de rykker ud. Tak for  de mange venlige hænder og timer der 

bliver lagt fra jeres side. 

DÅBEN er årets hovedbegivenhed. Troede faktisk at alle vinterbadeklubber havde dåb, men det har de jo 

slet ikke. Det er noget, vi har lært af Vedbæk Vinterbadeklub. En skøn tradition med så fine udklædninger 

og  tak til Navneudvalget, der med stort vid og indføling finder de bedste navne til dåbskandidaterne.  

KUNSTKARUSELLEN er også blevet en aktivitet i Valkyrien, som har fin tilslutning.  I efteråret 2018 så vi Van 

Gogh på ARKEN. Her i foråret har vi været på Louisianna og se Dea Trier Mørch og Pipilotti Rist. Og til maj 

skal vi til Nivaagård og se Morris og forhåbentlig en  blomstrende rododendronpark. Det har måske ikke så 

meget med vinterbadning at gøre, og dog. Vinterbadere er mennesker,  der  er gode til at sanse verden og 

kunst har i høj grad noget at gøre med at  sanse sine omgivelser. Så i mit hoved hænger det i virkeligheden 

rigtig godt sammen. 

STANDERHEJSNING er altid det første søndag i september og nedhalingen er den sidste søndag i april. Den 

står lige for døren. Og her vil jeg gerne komme med et lille opråb.  Der kommer ikke så mange og ofte er 

dem der kommer, de gamle medlemmer.  Det ville være skønt at se lidt flere også  af de yngre- som vi jo får 

flere og flere af. I en forening er det sociale også vigtigt, og det trives jo heldigvis forrygende, men kom  

GLAD OGSÅ til vores  standerhejninger og nedhalinger.  Man skal ikke kimse af traditioner. 

Det samme gælder måneskinsbadning, hvor festudvalgetet også  generøst inviterer medlemmerne til at 

komme med egen mad til fællespisning.  Der kunne også godt komme flere, men mon ikke det vil give sig 

selv  på det nye sted, hvor udsigten jo bliver helt fantastisk.  Månen er den samme, men vi får jo en helt 

forrygende havudsigt og større faciliteter.  

SAUNAGUS.  

I indeværende beretningsår har der rigtig været gang i den. Der har været lidt diskussion omkring hvor 

meget gus, der skal være og om det skal være med eller uden tilmelding, med eller uden dufte o.s.v. og  der 

også skal tages hensyn til dem, der har problemer med dufte.  Det er en diskussion man har i alle 

vinterbadeklubber idag. Det hørte vi på vores årsmøde i vores landsdækkende forening VID.  Det bliver 

diskuteret rigtig meget rundt omkring.  Her hos os er vi meget glade for, at de involverede parter har sat sig 



sammen,  og vi har lagt stor vægt på, at alle både dem der er vilde med gus og dem der ikke er, skal have 

plads.  Efter bedste evne har  vi prøvet at balancere det bedst muligt. Tak til saunagusmestrene.  Det er 

super fint med jeres smittende engagement og velvilje.  

SKAGEN festival og forårstur til andre klubber. 

Turen til Skagen i januar  blev en rigtig kold omgang.  MEN EN SUPER GOD TUR.  Vores blå og hvidstribede 

huer lyser op i mængden af vinterbadere fra hele landet, som det er sjovt at møde.  En anden tradition er 

forårsturen, som i foråret 2018 gik til Helsingør og nu om få uger går til Rudkøbing.  Det er så fint, at vi 

besøger andre vinterbadeklubber rundt om i landet. 

VID Årsmøde. 

Karin og jeg var til VID årsmøde i Holbæk her i marts, og vi vendte hjem med mange gode indspark og 

erfaringer fra andre klubber.  VID møderne bliver holdt rundt omkring i landet og det lykkedes os, at få alle 

med på, at det i 2021 skal afholdes her i Køge.  Det glæder vi os til at være vært for.  Vi fik meget med os 

hjem.  Blandt andet  sidder vi netop nu i Valkyriens bestyrelse og er ved at  udarbejde et nyt værdigrundlag 

og klare retningslinjer for Valkyrien  i vores nye badeanstalt.  Der kom vi hjem med megen god inspiration.  

Vi ønsker ikke at anlægge nogen skolemestertone. Vores holdning er langt mere  at vise det gode eksempel  

ved den gode adfærd. Det handler ikke så meget om skilte, men  nok så meget om den gode ånd.  Den har 

vi heldigvis og den skal vi have med os også over i det nye samtidig med, at vi selvfølgelig skal have klare 

retningslinier.   

VI BLIVER MANGE 

Vi er den 8. største vinterbadeforening i landet og  vi bliver stadig flere og flere. Tilgangen i 2018 har været 

på 150  (afgang 43)  så vi sluttede året 2018 med 882 medlemmer.  Og Lars  kommer sikkert med et 

dugfrisk tal på hvormange medlemmer vi har d.d. men det er mig bekendt oppe omkring d. 930. 

BOGEN. 

Badeliv ved Sdr. Strand i Køge.   En forenings historie er et stykke lokalhistorie,  og da vi nu skal forlade de 

blå skurvogne, som mange af vores medlemmer  har skaffet og bygget om år efter  år igennem over 25 år, 

har vi besluttet, at tiden er inde til at få skrevet Valkyriens  historie. Vi gik til Køge Arkiverne og de  var 

straks med på ideen.  Aftalen er, at vi arbejder henimod en publikation  med et lidt bredere tema nemlig 

”Badelivet ved Sdr. Strand i Køge”.  

Valkyrien bidrager med 25.000 kr. og Køge Arkiverne står for at skaffe det endelige beløb og de står som 

udgiverne af bogen. Valkyriens medlemmere opnår 40% ved køb af bogen.  Jeg skal så igang med at skrive 

historien og det er bla, i den sammenhæng at Hans Jørgen har startet kampagnen med  indsamling af 

medlemmernes bedste billeder.  Kom med alt hvad i har, og  når jeg er lidt længere i arbejdet med at skrive, 

får jeg også brug for at snakke med de gamle garvede, der har været med, sådan en som Helge 

Saunabygger, Ole Smed m.v.. Men det vender vi tilbage til. 

REJSEGILDE. 

Det nye år bliver helt vildt med de største forandringer i Valkyriensd historie. Men jeg fornemmer en stor 

optimisme og forventning . Det er vi  super glade for.  

Tak for et godt år. 

Ellen 

Høvding 
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