
 
Hvad har vi lavet siden den stiftende GF den 25/8: 
  
Stiftende generalforsamling (25-8) - Bestyrelsen blev 
valgt og arbejdet fortsatte med få vores badeforening op 
at stå. 
 
Vi skrev ansøgninger til: 
• Ansøgning til folkeoplysende forening og 

kommunalbestyrelsen 
• Ansøgning om starttilskud på 5.000 kr. 
• Ansøgning om optagelse i foreningsregistret 
• Ansøgning om Bankkonto 
• Oprettelse af IT system  

 
2- foreninger - VI39: 
Den 25. august, bliver det samtidig offentligt kendt, at vi 
pludselig har en anden badeforening, som vi skal dele 
faciliteter med. Det giver uforudset udfordringer som vi 
skal rumme, og som stadig giver os udfordringer. 
 
• Politisk beslutning fra kommune 
• kan vi ikke forandre denne udfordring 
• fint samarbejde og fællesmøde når der er behov 

 
 



25. oktober: 
• Møde med Henrik (borgmester) 
• Vil gerne forstå beslutningen omkring 2 foreninger 
• Bange for magtmonopol 
• Vi har et fjumreår og derefter vil man evaluere på 

løsningen. 
 
Nyt møde på kommune beslutter, da vi ønsker fuld 
badetid alle dage, men kommunen mener at vi skal dele 
tiden ligeligt mellem 2 foreninger, på nær fredag som 
skal afgøres på antal medlemmer.  
 
Vi arbejder på at få flest medlemmer inden den 1. nov.  
 
Den 13. nov.: 
• Michael fylder 200 kg sten på saunaovnen og ovnen 

er nu dobbelt, så stor som Michael og næsten så høj 
som mig. 

 
Den 14. nov.: 
• Kommunal åbning af Valhal 
• Mange borgere går ud af den lange bro på 275 m 
• Borgmester Henrik springer i vandet og klipper 

snoren over i vandet mellem 2 svaner. 
 
 



24. nov: 
• Besked fra kommune - vi har vundet flest 

medlemmer og dermed mest badetider 
• Tak for jer medlemmer - som støtter os 

 
Vi fortsætter med at få lavet: 
• lukket FB side 
• en hjemmeside 

 
 
1.dec.: 
• Valhal åbner for medlemmerne 
• Morgenåbning med kaffe og basser 
• 60 flag på de 275 m badebro 
• Besøg af borgmester 
• Det stormede vildt og regnede 
• Gløgg og brunkager om aftenen 
• Kæmpe succes – vi var glade. 

 
 
Dec. og Jan. måned: 
• Diverse byggefejl bliver rettet 
• Godt samarbejder med kommunen 
• Vi har flere ønsker – kroge, diverse indretning 



• Vi er ikke helt i mål – mangler f.eks. stadig er 
dørpumpe ved sauna 

 
18. dec.: 
• Lukker Valhal ned grundet corona,  
• Åbner dog hurtigt efter pga. kulturministeriets 

udsendt tekst 
• Aflyser både arrangement juleaften og nytårsaften 
 

Andre aktiviteter: 
• Vi får fjernet vores net, da det holder på ålegræsset 
• Vi har fået startet vores saunagus aktiviteter. 
• Vi har meldt os ind i DGI (De danske gymnastik og 

idrætsforeninger) – de kan hjælpe med juriske 
spørgsmål. 

• Vi vil deltage i kommunens kulturuge 
• Bente deltager i Vid årsmøde på Valkyrien i Køge. 

Der mødes bestyrelsesmedlemmer fra hele landet til 
erfa udveksling. 

 
Kommende år: 
• Vi ønsker at starte et aktivitetsudvalg op f.eks. flere 

saunaarrangementer, sikkerhedskurser, foredrag 
osv. 



• Vi ønsker at arbejde for en forening – i havet – 
derved få fuld badetid. 

• Vi håber der er nogen som ønsker at stille på til 
bestyrelsen. Vi har 4 pladser der skal besættes.  

• Nyt IT system 
 

Jeg vil gerne takke mange her i salen: 
• Tak til kommunen for at det lykkes at få så dejlige 

faciliteter 
• Tak til vores gumestre (Michael, Janni og Thomas) – I 

gør det gratis – derfor har vi en gave til jer 
• Tak til Michael, Mikkel og Lisbeth for jeres arbejde i 

bestyrelsen. Det har været en fornøjelse. Vi har en 
lille gave til jer. 

• Tak til vores revisor (Kirsten) – vi har en lille gave. 
 
Vi håber at vi alle fremadrettet får mange hyggelige timer 
på Valhal og Tårnet. Tak for jeres støtte "#$% 
 
Go aften Bente 


