
Repræsentanter fra facilitetsudvalget mødes med 

borgmesteren. Husodde tog sig ud fra sit smukkeste, 

da vi mødtes med Peter Sørensen. Jan 2017.  
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NYHEDSBREV februar 2017 

Vinterbadeklubben Aqua Vitus 
 

Kære medlem og andre interesserede 

 

Facilitetsudvalget er i fuld gang med 

arbejdet for at forbedre de fysiske 

rammer for Aqua Vitus’ medlemmer. 

”Forbedre” er måske så flot sagt, 

eftersom vi jo ikke har nogle 

faciliteter at forbedre. Endnu. For der 

arbejdes som skrevet på sagen – og 

det går i den rigtige retning 

 

Arbejdet består bl.a. i at få indsigt i, 

hvilke muligheder, midler og planer 

der er for området ved Husodde 

Strand. Som led i den proces har vi 

haft møder med borgmesteren, med 

udvalgsformænd for hhv. 

Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget og med kommunens tekniske forvaltning. 

Møderne har været med overvejende positive tilkendegivelser i forhold til vores 

forening og ønsker om bedre vinterbadefaciliteter. 

 

Hvordan og i hvilket omfang 

samarbejdet med kommunen vil 

tegne sig i fremtiden, er endnu i 

støbeske. Det er vigtigt med 

kommunen som god 

samarbejdspartner, og det føler vi, 

vi har. Vi har desuden en god 

dialog med andre brugere af 

området, herunder surferne og 

campingpladsen, som også har 

ønsker for Husodde Strand. 

 

På kort sigt arbejder vi på at få nogle midlertidige faciliteter, fx omklædning og/eller 

sauna. Og vi tror på, at det lykkes til næste sæson! 

 

 



Per 20. februar 2017 har vi rundet 30 medlemmer Vi vil gerne være endnu flere, så 

del gerne budskabet om os ved f.eks. at dele os på Facebook, ved mailrundsendelse 

eller hvor I ellers kommer. 

 

Det er vigtigt med medlemmer. Jo flere vi er, des stærkere er vores stemme i forhold 

til kommunen og andre aktører. Og jo flere medlemmer vi er, des stærkere bliver vores 

økonomi og dermed handlemuligheder. Lige nu opspares medlemskontingentet, men 

lykkes vi med at få nogle midlertidige faciliteter som omklædning eller sauna, får vi 

brug for at kunne (med)finansiere driften af dem. Det vil også være dejligt, at kunne 

afholde udgifter til nogle gode medlemsaktiviteter.  

 

I det omfang, du har tid, lyst og mulighed, kan du 

hjælpe med at skaffe nye medlemmer. 

Facebookdelinger af vores hjemmeside tjener det 

formål fint, men du er også velkommen til at hænge 

opslag op, hvor du nu kommer. 

  

Vi har lavet et opslag, som kan printes i både A3 og 

A4. Dette er tiltænkt som ophæng ved 

supermarkeder eller hvor der er opslagstavler til 

formålet (bibliotek, kantiner, sportsforeninger). Vi 

har også lavet en lidt mindre, der egner sig godt til 

rundsendelse per mail. Skriv til 

medlemaquavitus@gmail.com, hvis du er 

interesseret i opslag.  

 

Du er også velkommen til at deltage i 

udvalgsarbejdet. Vi har, foruden Facilitetsudvalget, 

også Aktivitetsudvalget som arbejder for fælles 

aktiviteter og arrangementer. Send en mail, hvis du har lyst til at deltage i arbejdet, har 

forslag eller spørgsmål. 

 

Horsens Folkeblad har været forbi 

Husodde. Det er der kommet et par 

gode artikler ud af, som du kan læse ved 

at klikke på billerne her til venstre. 

 

 

Bedste hilsner 

Vinterbadeklubben Aqua Vitus  

http://hsfo.dk/article/20170214/ARTIKLER/170219687
http://hsfo.dk/article/20170212/ARTIKLER/170219791


 
  

 

 

  

Medlemsstatus Per 20. februar 2017 tæller vi 32 medlemmer 

Aktivitetsudvalget 
Annette Brounbjerg Bennedsgaard 
Camilla Vestergaard Svane 

Facilitetsudvalget 
Kresten Laursen 
Herdis Koudal 
Rikke Vind 

Nyt fra 
facilitetsudvalget 

Arbejder pt. ad to spor:  
1) på kort sigt at kunne tilbyde medlemmerne midlertidige 
faciliteter. Har i den forbindelse mødtes med kommune, 
borgmester og formænd for hhv. Kulturudvalget og Teknik- og 
Miljøudvalget. Undersøger nu udgifter i forbindelse med 
anskaffelse, drift, vedligehold og opbevaring (sommerhalvåret). 
2) på længere sigt permanente løsninger, gerne tænkt ind i en 
overordnet plan for området (Husodde). 

Nyt medlem? 

Nye medlemmer kontakter vores klubmail: 
medlemaquavitus@gmail.com. 
Herefter vil de modtage de oplysninger, de skal bruge for at 
blive registreret. 
Nye medlemmer modtager et velkomstbrev som bekræftelse 
på deres registrering. 

Generalforsamling 
Tirsdag 30. maj kl. 19-21. Info om sted og dagsorden kommer 
senere (mail og Facebook) 

DGI-medlemskab Aqua Vitus er nu medlem i DGI 

Hjemmeside Vi arbejder på at få vores egen hjemmeside. 

Bestyrelsen 
- konstitueret oktober 
2016 

Kresten Nordestgaard Laursen (formand) 
Christian Borg Lauritzen (kasserer) 
Annette Brounbjerg Bennedsgaard (medlemsadministrator) 
Camilla Vestergaard Svane 
Rikke Vind 
Vibeke Bruun Ahlgreen (suppleant) 
Bodil Harbo (suppleant) 

Facebook 
www.facebook.com/aquavitus (officiel foreningsside) og 
Vinterbadeklubben Aqua Vitus' FB-gruppe (lukket gruppe) 

Foreningsmail medlemaquavitus@gmail.com 

mailto:medlemaquavitus@gmail.com
http://www.facebook.com/aquavitus
https://www.facebook.com/groups/297293660650081/
mailto:medlemaquavitus@gmail.com


Der er garanti for kuldegys, når fjorden er tyk af 

grødis. Men pas på, for isen kan skære, som 

fotografen af dette billede erfarede.  
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