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REFERAT AF VALKYRIENS VALHALLA, KØGE GYMNASIUM 31.8.2020. 
 
VELKOMST ved høvdingen 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af referent: Dorthe Pedersen valgt 
 
2. Valg af valhallastyrer og stemmetællere: Birgit Thrusholm valgt som valhallastyrer og 
een i hver stolerække valgt som stemmetæller. 
Birgit konstaterede Valhalla lovligt indkaldt med bemærkning om lovlig udsættelse grundet 
Covid 19 situationen. 
 
3. Høvdingen Ellen Tange aflægger beretning: Ellen indledte med at bemærke, at dette er 
Valhalla nr 27 - vi er en forening med en lang historie - en græsrodsforening, der blev 
startet af ildsjæle. Og Ellen reflekterede over hvad, der skaber en god forening og 
mindede os alle om det afgørende i foreningens værdier og ånd. Herefter gennemgik Ellen 
de store omvæltninger de og ikke mindst det seneste år - med fokus på vores flytning til 
det nye smukke bosted Sdr. Molevej 30. Og Ellen fortalte om de opgaver, som bestyrelsen 
aktuelt arbejder med og understregede, at alle henvendelser og gode ideer fra medlemmer 
tages med i bestyrelsens drøftelser. Ellen takkede navneudvalg, festudvalg og 
saunaudvalg for deres store og utrættelige indsats. Og Helge saunabygger blev takket for 
sin fantastiske kreation af smukke bænke både ude og inde på vores nye sted. Ellen 
omtalte de gældende retningslinjer og fortsatte hensyn ift Covid-19 samt beredskab, hvis 
uheldet skulle være ude, således at vi sikrer os mod smittespredning. Ellen pegede på, at 
vi nu har et stort og nyt sted at tage vare på og opfordrede alle medlemmer til at overveje, 
hvordan vi hver især kan hjælpe med udvikling af god praksis, oplevelser og hjælp med 
konkrete forefaldende opgaver som fx renholdelse af køleskab, indgang, bruseniche, 
badebro og trapper og hvad vi ellers som medlemmer har af gode forslag til, hvordan vi 
passer godt på vores nye klubhus og skaber det bedst mulige badeliv og fællesskab. 
Endelig sluttede Ellen med at takke den samlede bestyrelse for godt samarbejde og 
medlemmerne for stor tålmodighed og støtte. 
Kommentarer fra salen til høvdingens beretning: Der blev stillet spørgsmål fra et medlem 
til beretningen vedr ændringer i det samlede byggeri både ift de oprindelige ideer og 
konkrete faciliteter i klubhus og platform, samt hvorvidt byggeriet samlet er blevet dyrere 
end forudsat. Lars Kemp henviste til ekstraordinær generalforsamling, hvor revideret 
byggeplan og budget blev besluttet. Herudover blev der fra et medlem rejst kritik om 
håndtering af den første oplukning efter Corona nedlukning, fx manglende adgang til toilet 
og håndsprit. Og der blev rejst spørgsmål om udmelding vedrørende ændrede 
parkeringsregler. Ellen svarede på spørgsmålene og forklarede, at bestyrelsen havde fulgt 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Samtidig beklagede hun mangel på håndsprit i 
starten samt forsinkelser i udmelding om nye parkeringsregler, hvilket skyldes manglende 
information fra Køge kyst. Næstformand Kirsten Lund Jørgensen opfordrede samtidig til at 
der jo fortsat kunne tænkes i nye visioner og fremtidige ønsker, hvilket var oplagt, at de 
tilstedeværende ildsjæle gik videre og bidrog til udvikling af. 
 
4. Behandling af indkomne forslag: 
Bestyrelsen fremsatte forslag om vedtægtsændring i henhold til udsendt bilag. Kisten 
redegjorde for bestyrelsens overvejelser om et forestående generationsskifte i bestyrelsen 
og gennemgik herefter bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om bla. 
tidsbegrænsning på op til 8 år, dvs. fire valgperioder i bestyrelsen og ligeledes 4 perioder i 



øvrige udvalg. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev vedtaget med over 3/4 af 
de fremmødtes stemmer, hvorved vedtægtsændringerne er endeligt vedtaget. 
Øvrige forslag: Lone Blaastrup stillede forslag om at kontingentet skal kunne betales i to 
årlige rater af hensyn til medlemmer med lille økonomi. Forslaget gik til afstemning, men 
blev ikke vedtaget. 
 
5. Gælker, Lars Kemp aflægger beretning og det reviderede regnskab til godkendelse: 
Lars gennemgik det på forhånd udsendte regnskab for 2019, der sluttede på et 
nettoresultat på kr. 352.976. kr. Herefter blev det endelige byggeregnskab gennemgået og 
sat op imod revideret byggebudget, vedtaget på ekstraordinær Valhalla i maj 2019. Den 
budgetterede økonomiske ramme er på 7,3 mio kr. Lars fortalte samtidig, at der var sket 
omprioriteringer undervejs pga ændrede muligheder og af hensyn til overholdelse af den 
økonomiske ramme. Fx tilbød Køge kyst at pilotere en større terrasse end oprindeligt 
planlagt samt de tre gryder, der ej heller var med i oprindeligt projekt. Til gengæld er fx 
udendørs bassin og andre oprindelige forslag fra workshops droppet foreløbig. Men samlet 
set er det lykkedes inkl inventar og indretning, kun at overskride det samlede budget med 
63.000 kr, hvilket må siges at være meget godt ramt på så stort et byggeri. 
Det medsendte og fremlagte regnskab for 2019 og samlet byggeregnskab blev tiltrådt af 
generalforsamlingen. 
 
6. Stormændene fremsætter budgetforslag og kontingentforslag for det kommende år: 
Bestyrelsen indstillede et forslag om kontingentforhøjelse fra 700 til 900 kr. årligt. Lars 
Kemp gennemgik det økonomiske grundlag for bestyrelsens forslag og viste, at vi ved 
uændret kontingent ikke ville optjene den nødvendige likviditet til at kunne betale for evt 
skader på dæk og bro, idet vi her er selvforsikrede. Der blev stillet spørgsmål om 
størrelsen på den nødvendige opsparing over en fireårig periode, samt hvorvidt dette 
skulle reguleres ift antal medlemmer. Lars forklarede, at bestyrelsens overvejelser gik på, 
hvor meget man skulle lade medlemstallet stige på kort sigt, idet vi allerede har optaget 
200 nye medlemmer inden for det seneste år og det er vigtigt, at de integreres godt i 
klubben. Den kommende bestyrelse skal derfor evaluere, hvordan det går og herudfra 
anbefale hvor hurtigt og hvor meget man bør lade medlemstallet stige. Vi er pt tæt på 1200 
medlemmer, hvilket også er lagt ind som budgetforudsætning i de præsenterede overslag 
over de næste 4 år. Forslaget om kontingentforhøjelsen blev godkendt af et stort flertal på 
generalforsamlingen. 
 
7. Valg: 
Valg af høvding: Ellen Tange (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen indstiller stormand, 
Dorethe Pedersen som ny høvding. Ingen andre kandidater meldte sig. Dorethe blev valgt 
med applaus for den kommende valgperiode. 
 
Valg af stormænd: Karin Larsen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen indstillede Stefan 
Lildal-Schrøder som ny stormand. Hans Jørgen Bune (modtager ikke genvalg). 
Bestyrelsen indstillede Morten Furholt Hansen som ny stormand. Herudover meldte Sanne 
Kellberg og Jens Koch sig som kandidater. Hver kandidat præsenterede kort sig selv og 
deres grundlag og mulige bidrag til bestyrelsesarbejdet. Morten Furholt Hansen valgte at 
trække sig som kandidat til stormandsposten for at give andre plads. Herved blev Stefan 
Lildal-Schrøder, Jens Koch og Sanne Kellberg valgt med applaus fra salen. 
 
Valg af 2 suppleanter: Mads Grove Kongshøj Sørensen (er udtrådt af bestyrelsen) Dorthe 
Pedersen (modtager ikke genvalg): To kandidater, nemlig; Morten Furholt Hansen og 
Jacob Poulsen blev bragt i forslag og accepterede. De blev begge valgt med applaus. 
 
Som revisor genvalgtes Jens Nyborg med applaus. 
Valg af revisorsuppleant: Steen Ræbild modtog genvalg med applaus. 



 
Valg af nye medlemmer til Navneudvalget: 
Charlotte Saggau (modtager genvalg) Kirsten Hansen (modtager ikke genvalg) Susanne 
Cold (modtager genvalg) Dorte Jensen (modtager genvalg). Som nyt medlem blev 
Rasmus Beck bragt i forslag og valgt. 
 
Valg af nye medlemmer til festudvalg: 
Birgit Søborg (modtager ikke genvalg) Peter Karkov (modtager genvalg) Torben Hansen 
(modtager genvalg) Lone Blaastrup (modtager genvalg) Hanne Pedersen (modtager 
genvalg) Lonnie Eilsø (modtager genvalg) 
Karin Christoffersen (modtager genvalg) Peter Christoffersen (modtager genvalg) Pia 
Falden (modtager ikke genvalg) 
 
De nævnte medlemmer blev genvalgt med applaus. Og som nyt medlem valgtes Lene 
Meek ligeledes med applaus. 
 
8. Eventuelt 
 
Næstformanden, Kirsten holdt en tale for den afgående høvding. Og flere benyttede sig af 
chancen for at takke Ellen for hendes stærke værdier og sin utrættelige og store indsats 
for vor forening. De øvrige afgående bestyrelsesmedlemmer blev ligeledes takket for 
deres store indsats. 
 
Høvdingen takkede samtidig afgående formand for festudvalget, Birgit Søborg for et 
mangeårigt stort arbejde og engagement i foreningen og som en helt afgørende 
sparringspartner. 
 
Det skitserede kunstprojekt med Bjørn Nørgaards vejrhane blev debatteret. Der var mange 
meninger om skitsen og ikke mindst dødningehovedet i toppen. Det videre arbejde med at 
skaffe funding og afklare den endelige udgave ligger hos bestyrelsen og den 
arbejdsgruppe, som bliver nedsat omkring projektet. 
 
Helge (sauna- og bænkebygger) opfordrede den kommende bestyrelse til at inddrage og 
benytte sig af de mange håndværksmæssige kompetencer, der findes i medlemsskaren 
og tilbød selv at være primusmotor på bygning af afskærmningsvæg ind mod land. 
 
Den afgående høvding gentog bestyrelsens opfordring til medlemmerne om at melde sig 
som ressourcepersoner, der er tilknyttet bestyrelsen på afgrænsede områder ved at være 
tovholder på konkrete opgaver f.eks. intromøder, praktiske opgaver, rejser, IT m.v. Vi har 
brug for hjælp med de mange opgaver, som så stor en forening og et nyt hus og anlæg 
kræver. Så kom glad og vær med til at sætte kursen for fremtiden i vores nye smukke 
klubhus. Der er sat en seddel op på bestyrelsens opslagstavle, hvor man kan skrive sig 
på. Og man er også velkommen til at skrive til bestyrelsen med gode forslag. 
 
Valhallastyrer og ny høvding takkede for en velgennemført Valhalla. 
 


