Referat Bestyrelsesmøde den 9. marts 2017

● Valg af referent
Christian
Til stede: Annette, Rikke, Kresten og Christian
● Status på:
○ Antal medlemmer og økonomi
Der er pr. 9. marts 2017 i alt 23 betalende medlemmer
Indestående på foreningskonto: kr. 4298,66,● Generalforsamlingen 30/5
Opgaver som skal fordeles:
Dirrigent: Evt. Niels Koudahl (Rikke spørger)
Regnskab og budget + revision: Christian og Kresten (Revision Niels)
Indbydelse til GF: Rikke. Udsendes senest 30/4 med annonce af tid og sted.
Forplejning til grill: Aktivitetsudvalg. Folk medbringer selv kød. Vi sørger for
grill, drikkevare, salat og brød, samt bord/stole og service.
Vi satser på at vi kan holde GF på stranden ved Husodde. Alternativt er vi hos
Kresten.
Ide om grillaften efter ordinær GF, med mulighed for årets sidste vinterbad.
Vi regner med mellem 20-40 deltagere til GF. Tid 17-19, derefter fællesbad og
spisning.
Kaffe og kage under GF
● Nyt fra Aktivitetsudvalg
Afholder møde i marts.
● Nyt fra Facilitetsudvalg
Den 22/2 møde med Ole Pilgaard fra Horsens kommune. Tidligere møde med Martin
Ravn og borgmesteren. Horsens kommune ønsker primært at støtte faciliteter på
Horsens Havn som er ved at blive udviklet. Det har en tidshorisont på 3-4 år. Vi
foreslog tilladelse til at opsætte faciliteter ved Husodde. Det vil kommunen gerne
undersøge, under forudsætning af at det ikke koster Horsens kommune noget i
driften. Horsens kommune bad om et oplæg til faciliterer og økonomi. Næste skridt:
Vi laver et overslag på økonomi og type af hus. Vi søger fonde til etableringen og står
selv for driftsomkostningerne.
● Kommunikation, Nyhedsbrev til medlemmer og andre, logo
Vi har købt domænenavnet: aquavitus.dk, inkl. host/hotel.

Super godt nyhedsbrev som er udsendt. Der ligger templates til at udfylde
hjemmesiden. På Facebook kan vi ikke uploade pdf filer (fx nyhedsbrev).
Logo: Horsens skal indgå. I stedet for EST. skal der stå grundlagt. Navnet kan være
lidt svært at få øje på. signalere mere maritim og polarekspedition.
Ønske om mennesker og natur, liv med bibeholdelse af enkeltheden. Evt. fremhæve
vandet. Gerne varm og kolde blå farver. Noget der signalere aktiviteren og det
sociale i vinterbadning - gerne mere organisk og mindre business agtigt og stadigt
enkelt. Gerne et par forslag.
● Evt.
Drøftelse af hvordan vi fremtidig udvikler og administrerer hjemmeside.
Der kommer ikke mange til vinterbadning om fredagen, skal vi tage den af
nyhedsbrevet/facebook? Vi tager den af i vore introbrev (Rikke).
Næste møde er den 20. april.

