
Referat 

Bestyrelsesmøde Aqua Vitus 13/11 2018 
 

● Valg af referent: Christian 

● Godkende dagsorden og referat fra seneste møde  (ligger på google drev) 

Godkendt 

 

● Status på medlemmer og økonomi 

Medlemstal pr. 13.11.18: 61 medlemmer 

Indestående på konto pr. 13.11.18: 23.472,43  

Der er nogle få indmeldelser, hvor medlemmer glemmer at opgive 

e-mailadresse, hvorfor vi ikke kan sende en bekræftelsesmail.  

 

● Kommunikation til medlemmer, hjemmeside 

○ Besøg af Iris, der har tilbudt at hjælpe med hjemmeside :-) 

○ Tjek http://aquavitus.dk/ og overvej hvad der skal gøres på siden 

 

Iris orienteret om, hvilket indhold vi ønsker på hjemmesiden (tekst, billeder, 

medlems information, flyer, vedtægter, samværspolitik, aktivitetskalender, 

seneste referat GF, login oplysninger til UNOEURO (webhotel) + en intro tekst 

på forsiden som fortæller om Aqua Vitus, vores formål og hvordan man bliver 

medlem. Camilla sender materialerne til Iris og koordinere indhold af 

hjemmeside med Iris.  

 

Når hjemmesiden er klar til lancering skal det aftales med Iris at vi i 

bestyrelsen får en introduktion til opdatering af hjemmesiden.  

 

Camilla skriver til UNOEURO og beder om ændring af registrant oplysninger 

så Rikke Vind ikke fremgår som registrant.  

 

● Aktiviteter 

Der er trykt og uddelt en foreningskalender under initiativ af Gert.  

Måneskins dyp er blevet en fast tilbagevendende begivenhed (afholdt hver 

måned).  

 

● Faciliteter 

○ Ansøgninger til diverse fonde vedr. multihus 

http://aquavitus.dk/


○ Midlertidige faciliteter 

Ansøgning til diverse forretninger/virksomheder vedr. støtte til midlertidige 

faciliteter. Signe har skrevet ud at man kan støtte med et beløb via 

foreningskontoen til midlertidige faciliteter.  

Vi skal igang med at søge hos kommunen.  

○ Driftsmodel for multihus 

 

● Opgaver inden næste møde 

Kresten ringer til Liselotte og hører om processen, fx placering? Hvem må 

rydde pladsen? Størrelse? Antal? Strøm? Vand? Midlertidig flytbar sauna på 

hjul: Må den placeres på p-pladsen ved campingpladsen?  

Signe snakker med Claus Rindahl og går i gang med ansøgninger/sponsorater 

til diverse virksomheder og forretninger. Signe søger Sund By.  

Kresten ringer til Nordea fonden og spørger til årsag til afslag.  

Kresten afklarer Indesign fil til ansøgning til kommunen.  

 

 

● Næste møder 

Torsdag den 14. marts 2019 hos Signe 

● Evt. 

 

 


