Referat 06.05.21
Bestyrelsesmøde Aqua Vitus 6/5 2021
Sted: Hos Anja

● Valg af referent. Signe
● Godkende dagsorden og referat fra seneste møde.
Godkendt. Fremover forventer vi at referat godkendes
under mødet.
● Opgaver frem mod GF 31. maj 2021 (se liste med
opgaver på google drev:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J4-8ZExyoLkL
OPHi_ONKgogTVsBHY7-zNdXW-zIaE4c/edit#gid=0 )
Niels spørger forslagsstiller om forslaget om beholder til
ting på broen ønskes behandlet på generalforsamlingen
Kresten gennemgår listen.
Mht. corona og generalforsamling:
- inden endelig dagsorden udsendes, skrives om de
aktuelle regler
- vi overvejer muligheden for at deltage online inkl.
at stemme. Stemme via mail.
- vi vil bede om tilmeldinger mht. forsamlingsforbud,
også i forhold til forplejning i portioner
- vi forventer at forsamlingsforbuddet hæves pr. den
21. maj fra 25 til 50
- Christian er ansvarlig for Teams til
generalforsamling

- Kresten og Christian undersøger om der er net
ved lokalet og afklarer test + spørger hvor
mange der MÅ/kan være i lokalet
- Kristian opretter et Team Konto for foreningen
Status lokalplan
- kommunen har ikke ressourcer til at deltage i
generalforsamlingen, men sender et notat
- Kresten tager status med i formandens beretning,
måske viser tegninger
Valghandling:
Der skal vælges 3 til bestyrelsen. Alle 3 for en 2-årig
periode. Der er 2 der modtager genvalg.
- Kresten træder ud ved generalforsamlingen
- Niels er på valg og modtager genvalg
- Signe er på valg og modtager genvalg
Der skal vælges 2 suppleanter (1 år)

Forberedelse:
- bestyrelsen mødes torsdag den 27. maj kl 19 på
Teams (vores nye konto og Christian opretter
forinden og sender linke til os) til endelig
forberedelse af generalforsamlingen, bl.a. om:
- resultat af test af teams ved hallen
- antal tilmeldte

● Regnskab og budget
○ regnskab er sendt ud på mail til bestyrelsen
○ idéer til fondsansøgninger:
■ Vel liv-foreningen (støtte af mental sundhed)
■ RealDania

● Sæsonafslutning
○ 16. maj - kl 11-13
○ Tilmelding: 8+1 mail-tilmeldte, 24 på FB. Frist for
tilmelding er lørdag den 8. maj
○ i år vælges at give en sandwich + øl/vand, og
frikadelle-test udsættes til næste år
Andre aktiviteter:
- vinterbadning og yoga og havdyp (ansøgning til
Velliv + god historie til avisen). Vinterbad i
sommersæson.
● Næste møde: Generalforsamling den 31. maj 2021
● (nyt punkt) GDPR i foreningen. Udsættes til næste møde.
● Evt.
○ vinterbadepunkter i Danmark, er sendt af Niels til
Flemming Larsen ved kommunen og til bestyrelsen
1. april
○ badevandsudsigten.dk

○ begge fora drøftes nærmere senere. Vi afventer
svar fra kommunen.

