
Referat 

Bestyrelsesmøde Aqua Vitus 29/10 2020 
Sted: Hos Niels 

Tilstede: Niels, Kitty, Signe, Birgitte, Anja, Kresten 

 
● Valg af referent 

Kresten valgt som referent 
 

● Godkende dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 

● Status på medlemmer og økonomi 
162 medlemmer (seneste tilmeldte 18:45 d.d.), 92.500 kr. på kontoen 
 

● Nyt fra aktivitetsudvalg 
○ Birgitte deltog i erfa-møde i VID 24.10.20 vedr. brug af sauna og håndtering 

af corona.  
Vi kan lade os inspirere af retningslinjer fra Dansk saunalaug, når vi får en 
mobil sauna.  
 

● Nyt fra facilitetsudvalg 
○ Praktik omkring ny mobilsauna 

Kresten sender mail til Horsens Kommune om de kan forsyne mobilsaunaen 
med en nøglebrikslås, så kun medlemmer kan åbne, og så man kan registrere, 
hvem der har været i saunaen. Som udgangspunkt er Iglo-modellen (til 8-10 
personer med omklæning) fra mobilsauna.dk fin til formålet. Indtil vi har et 
sauna-bookingsystem på plads, så fastsætter vi regler for hvor mange 
medlemmer der må være og hvor længe de må være i saunaen. 
 

● Kommunikation og nye medlemmer: 
○ Skal vores FB-gruppe kun være for medlemmer? 

Der er fordele og ulemper ved at lukke gruppen. Bestyrelsen besluttede foreløbigt at 
lade gruppen være åben for alle. 

○ Nye medlemmer og samværspolitik 
Samværspolitik vedhæftes intromail til nye medlemmer og Niles sender 
desuden til alle medlemmer.  

○ Forslag om evt introtidspunkter/dag til nye interesserede medlemmer 
Aktivitetsudvalget laver en bemandingsplan til en introdag hver måned.  

○ Orange huer - der er efterspørgsel efter den 
Kitty kontakter billigarbejdstøj.dk og hører om de vil give et godt tilbud, hvis 
vi køber fx 200 huer. 



● Nyt logo: diskussion af værdier, fastlæggelse af proces 
Vi dropper logo og bruger i stedet signatur: Vinterbadeklubben Aqua Vitus, Horsens. 
Hvert bestyrelsesmedlem laver et forslag til næste bestyrelsesmøde. 
 

● Evt. 
○ Underskrive reviderede vedtægter 

Vedtægter underskrevet. Kresten scanner og lægger på drev.  
 

● Kommende møder: 
○ 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 

 

● Godkende dagens mødereferat 
Dagens mødereferat blev godkendt. 

 

 


