Aktivitetsudvalgsmøde 04.06.2020
Sted: Hos Birgitte
Tilstede: Anja, Kitty, Annette og Birgitte
Afbud: Camilla
1: Nyt fra bestyrelsen.
Birgitte refererede til sidste bestyrelsesmøde der blev afholdt online via Skype den 23.04.20. Der har bla været
holdt møde i samarbejde med surfklubben med kystdirektoratet omkring faciliteter herunder multihus og de
pladskrav vi har af ønsker ved Husodde. Kystdirektoratet vil gerne give sparring på beskrivelsen, således at vi
øger chancen for at få en dispensation til en ansøgning om byggeriet på et senere tidspunkt.
Desuden har Birgitte forhørt sig ved andre vinterbadeklubber, hvorledes de har forholdt sig til opførelse af
faciliteter til deres vinterbadere. Der har været god respons fra alle klubber. Responsen er brugt til udarbejdelse
af forslag, der er sendt til kommune vedr pladskrav og mulitihus.
2:
Året der gik, evaluering af sæson 19/20.
God sæson med forskellige arrangementer, både opstartsarrangement, måneskinsdyp, nytårsdyp, besøg af
mobilsauna. Alle arrangementer efter marts bl.a ture ud af huset til SVIBA og Tirsbæk, afslutningsarrangement
og måneskinsdyp er aflyst pga corona.
Stor succes med opstartsarrangement, det gør vi igen :-).
Mobilssauna har været ved Husodde 3 gange. Der har ikke været fyldt op.

3:
Planlægning og opgavefordeling af næste

sæsons arrangementer

Forslag til næste år:
Opstart Arrangement:
søndag den 4. oktober 2020 kl 9.00 -11.00 med rundstykker, kaffe og bålfad - ca 50 rundstykker + i pose kaffe.
Kitty og Birgitte er tovholdere. Kitty spørger Thomas om der kan laves opslag i Horsens Folkeblad
Lav et åbent-hus-sauna arrangement - alle kigger efter mobilsauna der må benyttes med badetøj . Vi “gamle”
sørger for at invitere alle ind. en lille vogn kan evt også bruges. Lille egenbetaling.
Saunature ud af huset:
Hvis muligt Tirsbæk-tur og SVIBA-tur.
Mobilsauna:
evt leje danske naturisters sauna 2 gange
finde en anden mobilsauna, hvor der må benyttes badetøj, og kan anvendes til åben sauna-dag. Gerne
start af sæson 2020/2021 (afhængigt af corona)

Måneskinsdyp:
næste sæson kører måneskinsdyp fra oktober - april. Vi vil gerne indkøbe fakler, der kan stilles op inden
måneskinsdyp. Der kan evt laves turnusordning med hvem der sørger for at komme 10 min før og stille
dem op. Vi forespørger bestyrelsen om fakler må indkøbes.
lave 2 aftener hvor vi inden måneskinsdyp mødes og griller pølser. Der skal ikke være tilmelding, dog
med betaling ved fremmøde. Månskinsdyp med pølser mandag 30. november kl 20.00 og søndag 28.
marts kl. 20.00
Fuldmånedypdatoer:
31. oktober kl 20.00
30. november kl 20.00 med pølser
30. december kl. 20.00
28. januar kl 20.00
27. februar kl 20.00
28. marts kl 20.00 med pølser
27. april supermånedyp kl 21.00
Nytårsdyp:
med bobler og kransekage kl 11.
Solæg:
påskesøndag den 4. april
“Se pinsesolen danse”
pinsesøndag kl 04.30 den 23. maj
Sæsonafslutning:
søndag den 16. maj kl 11.00 med frikadeller, grødbrød og pastasalat - Kitty og Anja står for forplejning.

PÅ grund af corona er det usikkert, hvorvidt vi kan lave saunaarrangementer. Der vil ikke være noget fast
planlagt på årskalenderen. Der opfordres til at holde øje hjemmeside og fb. Derfor er der ikke booket
mobilsauna/ture ud af huset.
Annette laver udkast til kalender - skal gerne være klar til udsendelse slut august/start september
4:
Punkter til eventuelt
Huer:
-

vi hører Camilla om hun evt kan skaffe orange huer, evt med logo. Vi snakker om der ikke skal være
logo på, men evt at medlemmer selv kan købe sig til - dette medtages til drøftelse i bestyrelsen.

Der er forespurgt på, om vi må benytte campingpladsens fællesrum - det må vi ikke!
Indkøb af sejl til mobilsauna - Kitty
Der har været en del henvendelser fra folk der har kommenteret nøgenheden bla. ved den mobilesauna og
diverse flasker på bordene - vi skal være opmærksom på hvilket signal vi sender.
Vii vil gerne have en kultur, hvor alle kan føle sig trygge og velkomne. Vi skal være opmærksommme på hvilke
signaler vi sender til folk udefra.

Næste møde:

10. september kl. 19.00 hos Anja

