REFERAT AF GENRALFORSAMLING I VINTERBADEKLUBBEN AQUA VITUS
Tirsdag 30. maj 2017, kl. 17-19, Husoddevej 50B
DAGSORDEN
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastlæggelse af kontingent
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

REFERAT
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Niels Koudahl. Niels vælges
2. Valg af stemmetællere
Der vælges to stemmetællere blandt de fremmødte. Henrik Feldt-Rasmussen og Gert Mikkelsen
vælges
3. Valg af referent
Rikke Vind foreslås som referent. Rikke vælges
4. Formandens beretning
Formanden fortæller om året, der gik, og året, der kommer. Formanden redegør desuden for
arbejdet i Facilitetsudvalget. Undervejs gives ordet til Annette fra Aktivitetsudvalget (se bilag
”Formandens beretning” og ”Aktivitetsoversigt”).
Bemærkninger til beretning:
Ønske om forenkling af procedure for indmeldelse. Tydeligere kommunikation. Mobile Pay.
”Send opkrævning på kontingent”.
”Lad broen stå – så betaler vi evt. udgifter ved skader i forbindelse med frost”.
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Kassereren fremlægger regnskabet. Regnskabet godkendes (jf. bilag ”Regnskab 2016/17”).
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
Kassereren fremlægger budgettet. Budgettet godkendes (jf. bilag ”Budget 2017/18”).
7. Behandling af indkommende forslag
Der er ikke indkommet forslag.
8. Fastlæggelse af kontingent
Det nuværende medlemskontingent fastholdes på 200 kr. Bestyrelsen foreslår, at der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling med henblik på ændring af medlemskontingent fra nuværende
200 kr. til 500 kr. (hvilket er udgangspunktet for budgettet), hvis det lykkes at få etableret
faciliteter.
Det foretages ingen ændringer i forhold til det nuværende kontingent på 200 kr.

Bemærkninger til kontingent:
”Konverter det årlige kontingent til et indmeldelsesgebyr på kr. 200”
9. Valg af bestyrelse
På valg til bestyrelsen er Camilla Vestergaard Svane (modtager genvalg), Christian Borg Lauritzen
(modtager genvalg) og Rikke Vind (modtager genvalg). Alle tre genvælges til bestyrelsen.
På valg som suppleanter er Bodil Harbo (modtager genvalg) og Vibeke Ahlgreen (modtager ikke
genvalg). Bodil Harbo genvælges som suppleant, og som ny suppleant vælges Henrik FeldtRasmussen.
10. Valg af revisor
Revisor Niels Koudahl modtager genvalg og vælges. Revisorsuppleant Lisbeth Kristensen er ikke til
stede og modtager ikke genvalg. Lone Pilgaard vælges som ny revisorsuppleant.
11. Eventuelt
 Drøftelse vedr. evt. briksystem/optænding – hvordan? Herdis redegør for et system med
faste optændingstider og evt. mulighed for optænding via mobiltelefon uden for
”åbningstid” (jf. research på andre vinterbadeklubber/saunaleverandører).
 Drøftelse vedr. vinterbadeklubbens kultur og ”brand”: For nogle er fællesskabet vigtigt,
hvor andre prioriterer stilheden og roen. Alle ”kulturer” hilses velkomne, og vi vil gerne
kunne balancere at være et fællesskab bestående af mange fællesskaber. Vi vil kunne
samles om fælles faciliteter – uanset præferencer.
 Drøftelse vedr. nøgenbadning: nøgenbadere har loven på deres side. Bestyrelsen har
udarbejdet en samværspolitik for at imødegå evt. konflikter. Samværspolitikken er under
løbende justeringer, og det foreslås at formulere en samværspolitik til godkendelse for
næste generalforsamling. Vi vil gerne være en forening med plads til alle, og det er derfor
vigtigt for bestyrelsen at få input fra medlemmer.
 Drøftelse vedr. foreningens logo. Gert har taget kontakt til tegneren Julius (bl.a. bladtegner
hos Horsens Folkeblad), som har udarbejdet et skitseforslag til foreningens logo.
 Drøftelse vedr. Beach flags/merchandise/markedsføring: Der er indhentet priser på Beach
flag. Der er også forslag om en foreningens ”uniform” i form af fx huer eller badekåber.
Forslaget sigter dels mod markedsføring af foreningen, dels mod at styrke
fællesskabsfølelsen. Der henvises særligt til behovet for en ”uniformering” i forbindelse
med vinterbadeklubbens ekskursioner og træf med andre vinterbadeklubber. Imod
markedsføringstanken med flag/uniform står enkelheden som en styrke.
 Drøftelse vedr. hjemmeside. www.aquavitus.dk er under opbygning. Der er behov for en
fælles platform, som på sigt vil kunne modtage nye medlemmer og fungere som
debatforum kun for medlemmer.
 Forslag om sjov happening – som styrker fællesskabsfølelsen (tur til fx Skagen nævnes)
 Forslag om at kontakte Friluftsrådet
Bilag:
Formandens beretning
Aktivitetsoversigt 2017/18
Regnskab 2016/17 og Budget 2017/18

