Referat aktivitets udvalgsmøde den 11.06.2019
Mødedeltager:
Annette, Signe, Camilla, Anja, Kitty og Birgitte
Kort præsentationsrunde fra alle.
Signe er med for at overdrage væsentlige information fra de forgangne år. Hun ønsker ikke
længere deltagelse i aktivitetsudvalget.
Besøg af Iris, der fortæller omkring hjemmesidens opbygning. Der aftales, at Gert og Birgitte
får redaktør-rettigheder. Iris opretter rettighederne, og Gert og Birgitte aftaler møde.

Kommunikation vedr hjemmeside og fb-side skal drøftes. Gert og Birgitte mødes og drøfter.
Hvilke dokumenter skal lægges på hjemmeside, Aqua Vitus’ side på fb og fb-gruppe. Der
ligger mange gode dokumenter på Drev.
Brainstorm i forhold til hvilke aktiviteter, der skal planlægges i sæson 2019/2020:
- sæsonopstartsfest (evt indlæg i avis, event for alle medlemmer og ikke-medlemmer).
Evt kombinere med indvielse af den permanente bro
- mobil sauna med saunagus
- julearrangement evt med nissehue og glogg, dans om juletræ måske sammen med
sauna
- sankhans aften- tradition (i første omgang prioriteres ikke at lave arrangement)
- måneskinsdyp
- nytårsdyp
- evt fastelavnsarrangement
- solæg til påske
- udflugter til andre vinterbadeklub
- vinterbadefestival i ex Skagen (slut januar, skal denne opgave løftes i
aktivitetsudvalget?. Kitty hører Gert om vi skal være behjælpelig med opgaven)
- sæsonafslutningsfest
Mobilsauna planlægges hvis muligt til flg. weekender:
27/10-19, 8/12-19, 2/2-20
Faktura skal sendes til forening, der skal være afklaring om hvorledes tilmelding skal foregå
mail, messenger eller lignende, betaling via mobilepay?, udgifter til gus glogg mv skal der
afsættes penge af til, brænde hvem sørger for det??, der skal låses op inden saunaen skal
leveres, nøgle hentes på campingpladsen.
Der skal tages kontakt til Bjarne i Naturistforeningen i forhold til planlægning af
arrangementer.
Anja er tovholder
Sæsonstartsarrangement den 5/10-19. Det kan være datoen rykkes afhængigt af hvornår
der er indvielse af den nye permanente bro. Kommunen vil gerne samarbejde med os, så de

to arrangementer slåes sammen. Pressen inviteres (gør kommunen det??). Kresten er med
ind over som formand. Vi skal overveje om surfklubben skal med ind over??
Kitty og Annette er tovholder
Fastelavnsarrangement den 23/2-20 med hele familien
Camilla og Kitty er tovholder
Måneskinsdyp, 13/10-19, 12/11-19, 12/12-19, 10/1-20, 9/2-20, 9/3-20, 8/4 7/5-20.
Klokkeslet undersøges nærmere
Birgitte er tovholder
Påskearrangement. Kitty melder dato ud og sørger for æg.
Nytårsdyp kl 13 med kransekage og bobler.
Birgitte er tovholder
Ture ud af huset:
Vi tænker 2-3 besøg ud af huset (ex november, marts start, april slut), udover deltagelse til
Skagen vinterbadefestival.
Camilla undersøger om besøg i SVIBA november
Birgitte undersøger om besøg i Tirsbæk marts
Havsigøgner i Sondrup kunne være mulighed for 3. besøg, dato følger
Der skal udarbejdes en kalender.
Den skal være i fysisk form (således den kan deles ud ved Husodde), på hjemmesiden, på
fb-gruppe. Skal gerne være klar inden 1/9-19.
Annette er tovholder. Gert og Birgitte sørger for at se på hvilken tekst, der skal være bagpå.
Den nuværende tekst skal opdateres.

Evt.
Ny mødedato 7/8- 10 kl 18.30 hos Kitty

