
Referat 

Bestyrelsesmøde Aqua Vitus 17/9 2020 
Sted: Hos Kresten 

Deltagere: Kresten Laursen, Signe Bøttzau, Niels Koudahl, Birgitte Thygesen, 

Kitty Kristensen, Anja Borg og Christian Borg Lauritzen 

 
1. Valg af referent 

Christian 

2. Godkende dagsorden 

Godkendt 

3. Godkende referat fra generalforsamlingen, herunder samle op på 

emner, der blev nævnt: 

○ Konstituering af bestyrelse: 

Kresten blev valgt som formand, Niels blev valgt som kasserer. Signe, Kitty og 

Birgitte valgt som medlemmer af bestyrelsen.  

○ Sauna på Langelinie? 

Enighed i bestyrelsen om at vi som forening ikke går videre med forslaget. På 

GF var der generel stemning for at gå videre med planerne på Husodde. Dette 

støtter bestyrelsen.  

Drøftelse af Horsens kommunes budgetforslag om at afsætte kr. 150.000 til en 

midlertidig sauna på Husodde Strand. Afventer officiel udmeldelse.  

○ Samværspolitik på hjemmeside 

Er lagt på hjemmesiden.  

○ Kontakt fritidsafdeling Horsens Kommune (jf. mail fra Flemming 

Larsen) 



Der er etableret kontakt. Niels tager kontakt i forhold til at registrere 

foreningen som folkeoplysende forening.  

4. Opgaver det kommende år: 

○ Aktivitetsudvalg 

Årets sæson er planlagt og udsendt - på hjemmeside og Facebook. Det kommer 

også en notits i Horsens Folkeblad ultimo september. Annette Bennedsgaard er 

trådt ud af aktivitetsudvalget. Simon Winge Stride har tilbudt at gå ind i 

aktivitetsudvalget. Aktivitetsudvalget skriver til Simon at han er meget 

velkommen i udvalget.  Udvalget består desuden af: Camilla Svane, Birgitte 

Thygesen, Kitty Kristensen og Anja Borg.  

Evt. sauna arrangementer skubbes til tidligst efter jul, afhængig af situationen 

med corona.  

○ Facilitetsudvalg 

Udvalget ønsker flere medlemmer. Udvalget laver opsøgende arbejde.  

Ginnerup Arkitekters nye forslag til et permanet hus er clearet med 

Kystdirektoratet i forhold til størrelse. Der er indtænkt to omklædningsrum og 

en saunaer.  

Der er to step i det videre arbejde mod et permanent hus: 1) godkendelse af 

lokalplan og 2) godkendelse ved Kystdirektoratet.  

Udvalget fortsætter dialogen med Horsens kommune.  

○ Kommunikation, herunder hjemmeside 

Beslutning om at lægge beslutningsreferater på hjemmesiden, så medlemmer 

kan følge med i bestyrelsens arbejde. Referat gennemgås og godkendes på 

hvert bestyrelsesmøde.  

Niels tager kommunikationen med alle nye medlemmer og medlemmer som 

ønsker udmeldelse.  



Niels styrer indbakken på foreningens mail og henvendelser sendes videre til 

den/de relevante bestyrelsesmedlemmer.  

○ Medlemsadministration og mail 

Der er sendt kontingent opkrævninger ud. Dette har medført to udmeldelse, og 

en enkelt ny indmeldelse.  

Niels opdaterer medlemstal hos VID.  

5. Fastlægge mødedatoer for det kommende år 

Den 29. oktober 2021 kl. 19-21 hos Niels  

Den 7. januar 2021 kl. 19-21 hos Kitty 

Den 25. marts 2021 kl. 19-21 hos Signe 

Den 6. maj 2021 kl. 19-21 hos Birgitte 

6. Evt. 

○ Logo 

Mange spørger, hvad beslutningen er angående logo? Vi har spurgt Julius om 

han vi tilrette logo, men det fik vi afslag på.  

Bestyrelsen beslutter at genstarte processen om logo. Dette sættes på som et 

punkt på næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen drøfter og beslutter, hvad vi 

ønsker med et logo? Hvad skal et logo repræsentere og hvilke kriterier skal 

kendetegnet logoet? 

○ Indkøb af lanterner til måneskinsdyp, samt snore til at hænge 

håndklæder langs broen 

Det besluttes at indkøbe lanterner. 

Der indkøbes også et læhegn, til at skærme ifbm. sauna-arrangementer.  



Vi undersøger muligheden for materiale til at hænge håndklæder fast på bro. 

Fx elastik eller klik-system som kan bindes fast og tages af igen. Kan fx gives til 

medlemmer som gave.  

● Kontakt fra GRUS vedr. oplæg om vinterbadning 

Kresten tager kontakt til GRUS 

● Appetitvækker fra Skagen Vinterbaderfestival 

Denne sendes ud til medlemmer, men Aqua Vitus laver ikke et officielt 

arrangement i forbindelse med festivalen.  

 

 


