Referat- Vallhalla tirsdag d. 18. maj 2021

1. Valg af referent - Jacob
2. Valg af Valhallastyrer og stemmetæller - Birgit
3. Høvdingens beretning - Dorethe
Velkommen til et anderledes Valhalla, det er Valhalla nr. 28. Trods
omstændighederne, håber jeg at I i
årsberetningen kan se, at der trods corona , nedlukning og restriktioner alligevel er
sket en del i Valkyrien
bag kulisserne.
I september havde vi det første møde med 4 nye bestyrelsesmedlemmer. Det var
mange år siden, der blev
valgt nye ind, men med det generationsskifte, der blev vedtaget med de nye
vedtægter i den gamle
bestyrelse, gav det plads til fornyelse og friske kræfter og også på nogle områder at
finde andre måder at
gøre tingene på.
De sidste detaljer i byggeriet skulle færdiggøres. Lamper på bygning, på broen og i
vandet. Afskærmning og
bænke, hegn mod syd, skohylder, sauna mm. Alt er nu på plads. Vi har nu et hus,
der kan meget af det, vi
gerne vil, men det daglige og sociale liv, betyder meget for klubbens ånd. Desværre
har vi endnu ikke haft
en sæson, som vi kan kalde normal, det ser vi frem til at få.
Valkyrien er en forening med frivillig arbejdskraft og derfor er der også brug for
medlemmer, der får det
hele til at fungere. Ressourcepersoner blev et nyt begreb. Der har altid været hjælp
fra vores medlemmer
med mange forskellige kompetencer, men nu er det mere organiseret og det
fungerer fint og tak for al den
hjælp I giver, vi kunne ikke være foruden.
Sidste sommer, inden den gamle bestyrelse gik af, kom der et møde i stand med
Bjørn Nørgaard, hvor han
skulle tegne en vejrhanevalkyrie. Bjørn Nørgaard tegnede en skitse af en valkyrie
med en torshammer.
Projektet blev senere godkendt af den gamle bestyrelse. Den hænger i indgangen.
Valkyrien udføres i blank
stål og processen er i gang.
Bjørn Nørgaard blev bl.a. valgt, fordi han har lavet skitserne til gobelinerne, der
fortæller
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Danmarkshistorien. De hænger på KØS, der ligger i byen og der bliver nu sluttet af
ved Valkyrien.
Spar Nord er sponsor på projektet, 235.000 kr. det er vi meget glade for.
I november tager vi beslutning om endnu et kunstværk, der passer så fint med
naturen omkring os. Thomas
Larsen , der er fugletegner, har lavet en billedfrise med fugle fra vores strand og den
skal hænge i Havstuen.
Skitsen er ved at være færdig. Projektet er bl.a. sponsoreret af Carsten Lange
stiftelsen.
Første ”jobopslag” til nye medlemmer af bestyrelsen blev lagt ud tidligt med
hvervning af medlemmer til at
udfylde de pladser og arbejdsområder, der bliver ledige. Det har vi gjort 3 gange og
det har resulteret i
mails og samtaler med de interesserede, bl.a. også om de kompetencer, vi har
efterspurgt ved dette
Valhalla.
I januar holdt vi det første zoommøde og derefter var der CORONA på dagsorden
hver gang. En skygge, som
vi har prøvet at takle på bedste og ansvarlige måde, vi kunne.
Corona har betydet at vi ikke kunne festligholde alle de traditioner, vi plejer at fejre.
Her nævnes julegløgg,
nytårskur, dåb, det har været et stille år for festudvalget. Vi havde dog en meget
hyggelig standerstrygning
med morgenmad, tale, sang og vores nye Valkyrieband havde deres premiere. Nu
lysner det, hverdagen
vender så småt tilbage og vi kan forhåbentlig se frem til mere normale forhold, også i
samfundet omkring
os.
Samfundet har alligevel været interesseret i os. Radio Køge ville gerne have et
interview om vinterbadning
og vores lokale presse ville gerne vide noget om det nye Valkyrien. Når vi åbner helt,
vil de meget gerne
kontaktes igen, og det har jeg lovet dem, indvielsen blev jo aldrig til noget.
Vi lukkede klubben ned, da reglerne gjorde det umuligt at holde åbent. Der var
stædige og vedholdende
medlemmer, der badede fra den gamle bro, det var en kold fornøjelse. Andre
ventede til vi kunne åbne en
lille smule og en del afventer situationen.
I øjeblikket ser medlemstallet sådan ud.
1210 medlemmer, hvoraf 766 er kvinder og 444 er mænd. Den ældste er 88 år og
den yngste er 19 år.
Gennemsnitsalderen er 58,3 år. I marts etablerer vi venteliste, det er pt. Ca. 40 på
venteliste.
På et temamøde har vi har debatteret om den principielle brug af Valkyriens
faciliteter, saunagus, kor og
grill i forbindelse med fuldmånebadning og andre ting, skulle begrænse det
almindelige brug af Valkyriens
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faciliteter og kom frem til at der skal være plads til det hele med hensyntagen til
medlemmerne, der vil
være en afvejning hver gang, der etableres nye tiltag. Vi har udarbejdet forarbejdet til
en
medlemsundersøgelse, der gerne skulle afspejle medlemmernes ønsker til Valkyrien
og eventuelle nye
tiltag i klubben. Den kommer på et senere tidspunkt.
Arbejdsdagen blev udskudt fra 6. juni til juli måned pga. den udvidede saunaåbning.
Det kommer der mere om.
Vi venter på regeringens næste udspil, der kommer om nogle få dage. Vores håb er
at kunne lukke op for
både sauna og Havstue. I får besked, som altid, på mail, når resultatet foreligger.
Hav en god sommer, vi ses i Valkyrien.

4. Gælkeren aflægger beretning og forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse. Regnskab tidligere udsendt pr. mail til alle medlemmer.
Spørgsmål: Når der nu skal betales negative renter af foreningens overskud, hvorfor
afdrages der så ikke på gælden?
Gælkeren: Det er bedre at have noget på kontoen ift. videre anlægsinvesteringer.
Vi er også selvforsikrede for vores udenomsarealer og badebro. Så der skal være
økonomi til at vedligeholde.

Regnskabet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

6. Stormændene fremsætter budgetforslag og kontigentforslag for det
kommende år.

Der forventes medlemstilvækst og der er ikke på nuværende snak om et medlems
loft.
Der er generelt slid på på bygninger og badebro, som kræver løbende
vedligeholdelse.
Rengøringsbudgettet kan muligvis stige da vi ønsker en ren vinterbadeklub. Der
gøres rent tre gange om ugen. Med så mange medlemmer der benytter sig af
faciliteterne, så skal det måske opjusteres.
Der betales negative renter af overskuddet, og det kommer vi desværre ikke
udenom.
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Kontingentet vil fortsætte på samme niveau for næste sæson.
7. Valg af stormænd, Suppleant og Revisor Suppleant.
Stormænd der udtræder:
Overviking Kirsten Lund Jørgensen
Stormand Svend Erik Thomsen
Stormand og Gælker Lars Kemp. Æret være hans minde.

Stormænd og suppleanter der opstiller:
Stormand og Gælker Anni Bladt Køster
Stormand Mette Holmgaard
Stormand Mogens Sommer
Suppleant Jens Hansen
Revisor suppleant Alice Rosendahl
Ingen andre medlemmer ønsker at opstille, så alle indtræder i bestyrelsen- Tillykke
med valget!

8. Valg af Festudvalg og Navneudvalg.
Festudvalg- Ingen på valg
Navneudvalg - Ingen på valg.
Ingen andre medlemmer ønsker at opstille.
Alle vil være på valg til næste år, da alle har siddet i 8 år.

9. Evt.
Tidligere Høvding Ellen Tange vil takke bestyrelsen for året der er gået, og ønske de
nye Stormænd tillykke med valget.
En særlig tak til de udtrædende Stormænd.
Høvdingen runder af med en stor tak til Kirsten og Svend Erik for det store arbejde
begge har gjort for Valkyrien.
Overviking Kirsten har i allerhøjeste grad kunne bruge sin ekspertise i hele
byggeprocessen af ny badeklub. Der er taget mange kampe med Køge kommune og
Køge kyst, men du lykkedes med din ihærdighed og nu står huset- Mission
complete.
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Du har været et særdeles aktiv medlem i bestyrelsen og tak for det.
Stormand Svend Erik Thomsen der er nok ikke mange medlemmer som ikke kender
dig. Du bruger ufattelig mange timer med at agere som vicevært i Valkyrien. Du har
været god til at få en lille skare af medlemmer til at hjælpe til, så klubben altid
fremstår i god stand, vedligehold m.m. og tak for det.

Mindeord
Vi har sagt farvel til Lars Kemp. Lars døde for kort tid siden efter en forholdsvis kort
sygdomsperiode. Ære være hans minde. Lars var arbejdsom og flittig, og som brugte
meget tid på Valkyrien.
Hans dør på Skovvænget stod altid åben og der er mange der har haft ærinde der,
han vil blive savnet. Lars var dygtig som Gælker, Valkyriens økonomi var i sikre
hænder. Udover hvervet som Gælker var Lars også god til at søge fonde, han skrev
adskillige ansøgninger, ofte med positivt resultat, tænk bare 1 mill. fra Nordea.
Når Lars talte blev der lyttet.

Den ny bestyrelse konstituerer sig onsdag d. 27 maj.
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