Bestyrelsesmøde den 19.03.18
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Status på medlemstal og økonomi
Cirka 30.
Mange der ikke har fornyet deres medlemskab.
Overskud på 12.500 kr.
Christian har undersøgt andre klubbers økonomi.
Medlemsgebyret ligger generelt mellem 500 og 600 kr.
Nogle har indmeldelsesgebyr (Sønderborg) 300 kr.
4. Logokonkurrence
Rikke har fået et nyt bud.
Krav til logoet præsenteres på generalforsamlingen.
● Navnet
● Horsens
● Etableringsår
● Vinterbadeklub
● Være i tråd med samværspolitkken
Forslag kan stilles frem til sommerferien.
Lægges ud til medlemsafstemning i september.
Vi overvejer om vi skal organisere tryk af logoet på håndklæder eller noget.
Vi drøfter det på det næste bestyrelsesmøde.
5. Forenkling af medlemsregistrering
Annette har lavet en forenklet medlemsoversigt i et excel-ark.
Andre løsninger:
Vinkas.dk, et medlemsadministrationssystem.
Memberlink.dk, koster per medlem. Kan sende beskeder ud. Let at bruge. (Sønderborg)
Christian tjekker systemer nærmere.
Vi vender det på næste bestyrelsesmøde.
6. Nyt fra aktivitetsudvalget
Annette forsøger at få nogle af de meget faste vinterbadere med i aktivitetsudvalget.
F.eks. Herdis eller Signe.
7. Nyt fra facilitetsudvalget

Chresten til 3 møder i januar omkring byggeriet.
I processen har surferne, Aqua Vitus og campingspladsen været inddraget.
Finansiering:
Vi skal sammen med surferne finde økonomi.
Kommunen vil stille en lånegaranti så klubben kan låne penge.
Vi begynder at søge fonde igen, når kommunen har fået tilladelse til byggeri.
Fondsansøgning:
Vi har tilsagn om 25.000 af Jelling Sparekassefonden.
Chresten skal præsentere projektet for Nordeafonden. Der er 50 millioner i puljen.
Det vil være godt at tænke i grønne løsninger.
8. Nyt vedrørende hjemmeside, nyhedsmail
Fornyet medlemsnavn, som har kostet nogle hundrede kroner.
9. Forberedelse af generalforsamling
Torsdag den 24.maj fra 17-19. Sted: Måske Niels og Herdis garage (Chresten).
Alternativt hjemme hos Chresten.
Møde fra 17-19. Herefter øl + forplejning.
Dagsorden sendes på mail til medlemmer, samt på facebook seneste en måned før.
Forslag inde 14 dage før (10.maj).
Dagsorden + bilag senest 14 dage før.
To medlemmer på valg; Chresten og Annette.
Chresten ser på regnskab og budget til næste møde.
Generalforsamlingen planlægges på næste møde.
10. Næste møde
23.april kl.19.
11. Eventuelt
Chresten vil invitere medlemmerne til et møde omkring arkitektforslaget til faciliteter.

