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Vinterbadeklubben Aqua Vitus 

 
Kære medlem 
 
Du finder en slags ”ordforklaring” over de vigtigste punkter nederst i brevet. 
 
Bestyrelsen er i fuld gang med arbejdet for klubben. De første spadestik er gået på at 
udarbejde og definere rammerne for vores fremadrettede arbejde. Når rammerne er sat, 
kan vi, med hjælp fra jer, gå videre med indholdet.  
 
Arbejdet med rammen omfatter bl.a.at finde en fælles platform for kommunikation – 
mellem medlemmer, mellem bestyrelsesmedlemmer og udvalg. Her er det foreløbigt 
besluttet at benytte hhv. Facebook, nyhedsbreve, Googlemail og –drev. Vi drømmer om 
en hjemmeside, men økonomien skal i første omgang falde på plads, før vi kan gå videre 
med den del. 
 
Rammerne er også administration af medlemmer – økonomisk såvel som informativt. Her 
er det besluttet at oprette en foreningskonto i Danske Bank med dertilhørende 
mobilnummer, hvormed medlemmer in spe kan betale via MobilePay. Det er også 
besluttet, at alle nye medlemmer modtager et velkomstbrev. Samt at medlemmer 
modtager løbende nyhedsbreve (i det omfang, der er nyheder at fortælle). Vi er i 
skrivende stund i gang med at oprette foreningskonto, mobilnummer og fastlægge 
medlemskontingent. Det ventes alt sammen på plads i løbet af de næste par uger. 
 
Derudover har bestyrelsen besluttet at nedsætte to udvalg, der hver især arbejder for 
hhv. fælles aktivitetet og for bedre faciliteter. Det er tanken, at begge udvalg drives af 
medlemmer + repræsentanter fra bestyrelsen. Så hvis du har lyst til at bidrage med 
arbejdet, er det bare at tage fra på en af hylderne. For kontaktoplysninger, se herunder. 
 
I støbeskeen og som en del af rammesætningen er også Aqua Vitus’ medlemskab af DGI 
– noget som vi er meget posotivt stemt over for, bl.a. jf. forsikringsdækning. 
 
Endelig er vi i gang med at udarbejde en samværspolitik for Vinterbadeklubben Aqua 
Vitus. 
 
Vi vil fortsat og løbende arbejde for at udbrede og synliggøre klubarbejdet – med henblik 
på at opnå højere medlemstal og med henblik på at konsolidere os som forening. I må 
fortsat gerne gøre det gode arbejde at udbrede budskabet om Aqua Vitus i jeres netværk. 
Til formålet har vi – ud over almindelig viral deling – udarbejdet klubbens visitkort med de 
vigtigste oplysninger. Hvis du gerne vil have visitkort til uddeling, så kontakt: 
medlemaquavitus@gmail.com. 
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Nedsatte udvalg 
- aktivitetsudvalg 
- facilitetsudvalg 

Aktivitetsudvalg arbejder på fælles aktivitetet og arrangementer. Udvalget 
drives af medlemmer og repræsentanter fra bestyrelsen. 

Bestyrelsesrep: 
Camilla Svane og Annette Bennedsgaard. 

Facilitetsudvalg arbejder for bedre faciliteter for vinterbaderne ved 
Husodde Strand. Udvalg drives af medlemmerne samt repræsentanter fra 
bestyrelsen 

Bestyrelsesrep: 
Kresten Nordestgaard og Rikke Vind 

Hvis du vil være 
medlem … 

Nye medlemmer kontakter vores klubmail: medlemaquavitus@gmail.com. 
Herefter vil de modtage de oplysninger, de skal bruge for at blive 
registreret. 
Som nyt registreret medlem modtager man et velkomstbrev med relevante 
oplysninger (Facebook, mailadresser, løbende aftaler samt kommende 
arrangementer mm.) 

Foreningskonto, 
MobilePay 

Bestyrelsen er i gang med oprettelsen af konto og mobilnummer, hvormed 
kontingent kan betales via MobilePay. I hører fra os. 

Nyhedsbrev 

Bestyrelsen ønsker en medlemsdrevet forening med størst mulig 
gennemsigtighed. Derfor vil vi, i det omfang der er nyheder, beslutninger, 
aktiviteter samt tid og mulighed, holde jer underrettet gennem nyhedsbrev 
sendt til medlemmernes mailadresser. 

DGI-medlemskab 
Fordele bl.a.: forsikring, konsulenthjælp og rådgvning i forbindelse med 
foeningsarbejde, tilbud om kurser og uddannelse for medlemmer af Aqua 
Vitus. Medlemspris afhænger af foreningsstørrelsen.  

Facebook www.facebook.com/aquavitus 

Gmail medlemaquavitus@gmail.com 
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