
Aktivitets Udvalgsmøde 07.01.2020 hos Kitty 
 
Sted: Hos Kitty 
Tilstede: Anja, Annette, Kitty og Birgitte 
Afbud: Camilla 
 
Tilbageblik - hvilke arrangementer har der været planlagt, og hvordan er 1. halvdel af 
sæsonen gået: 
 

- introdag den 5/10 gik rigtig godt. Der var stor tilslutning, og der kom mange nye 
medlemmer. 

- mobilsauna 27/10 ca. 16 personer 
- mobilsauna 8/12 ca 11-12 personer 
- nytårsdyp ca 39 personer 
- Skagen vinterbadefestival 23-26/1- 20 14 personer der skal afsted 

 
Arrangementerne er generelt godt besøg. Mange positive tilbagemeldinger omkring 
aktiviteterne. 
 
I forhold til sauna arrangementerne har vi drøftet, at der evt skal være noget afskærmning, 
således der tages hensyn til offentligheden.  
Desuden har vi drøftet at saunaarrangementerne skal vare 2 1/2 time. Dvs kl 9-11.30. 
Hvis der bliver rift om pladserne til sauna, kan der overvejes om der skal laves tidsintervaller, 
således der kan være plads flere. 
 
Generelt ses der mange til lørdags- og søndagsdyp i weekenden ca. 20-25 personer. Mange 
nye medlemmer ses også til efterfølgende hygge og kaffe. 
 
Aktiviteter for resten af sæsonen: 
 

- sauna Husodde 2/2-20 
- fastelavn 23/2-20 kl 8.00. Medlemmer kan møde op med udklædning fra skulder og 

op. Aktivitetsudvalget er dommere og vælger bedste udklædning. Præmie til bedste 
udklædning er et letvægtshåndklæde. Der serveres fastelavnsbolle til alle tilmeldte. 
Egenbetaling til er 10 kr. Sidste tilmelding søndag 17/2-20.  

- solæg 12/4-20. Egenbetaling 10 kr. Sidste tilmelding søndag den 6/4-20. Kitty laver 
ca. 40 æg. 

- Tur til Tirsbæk 22/3-20 kl. 14-16 
- Tur til SVIBA 19/4-20 kl. 10-12 
- sæsonafslutningsarrangement søndag den 17/5-20 kl 11.00. Start med dyp 

efterfølgende grill med pølser og brød. (Annette og Kitty er tovholder) 
 
Diverse: 
 
Vi drøftede desuden, at kalenderen skal være på plads i god tid til næste sæson, gerne 
august. 



Desuden drøftede vi om vi eller bestyrelsen skal tage kontakt til campingpladsen vedr 
lån/leje af pladsens fællesrum. 
 
Næste møde 4/6-20 kl 18.30 hos Birgitte, hvor status på foråret drøftes samt planlægning af 
sæson 2020/2021. 


