Referat 25.03.21
Bestyrelsesmøde Aqua Vitus 25/3 2021
Sted: Online-møde
●

Valg af referent
○

●

Signe er referent

Godkende dagsorden
○ dagsorden er godkendt

●

Status på medlemmer og økonomi
○ 261 medlemmer
○ konto: 87.713,50 kr

●

Nyt fra aktivitetsudvalg
○ Video-arrangement med Fritid Horsens
■

intro og gennemgang til side under fritid.horsens.dk, om at udfylde
erklæring, bla. at huske at udfylde det hele inkl. børneattest

■

vi kan søge 1200 kr i til tilskud til kurser om noget som er til gavn for
foreninger

■

registreringsmetode (3 delt), regnskab skal offentliggøres på hjemmesiden
og generalforsamlinger ditto

■

pga. projektet “Bevæg dig for livet”, kan der opnås tilskud på 500 kr pr. ny
nettotilgang af medlemmer siden foreningen blev godkendt som
folkeoplysende forening. I 2020 var der tilmeldt 186.

■

vi må udarbejde en fin beskrivelse af os selv

■

pt. står vi under svømning, Niels har spurgt om hvorfor, og bedt om andre
muligheder, vi afventer svar fra kommunen

○

Samarbejde med Surf&Ski om et startsæt for Vinterbadere
■

alle medlemmer kan i dag få 10% i Surf&Ski

■

Kitty vil undersøge om vi kan lave et særtilbud om et startsæt med badesko
og kappe for nye medlemmer

■

Birgitte skriver på hjemmesiden, at vi har aftaler med Surf&Ski, når Kitty har
talt med Uffe

●

Nyt fra facilitetsudvalg
○ Status på lokalplan Husodde
■

Lokalplanen skal køre over hele sommeren og skal være færdig ved årsskiftet

■

efter påske 2 møder
●

campingpladsen om at bevæge sig over denne grund, afklaring om
hvordan det kan foregå

●
■

internt møde mht. miljøscreening

Krestens vurdering er at det kører efter planen og at vi primo 2022 kan
igangsætte fornyet fondssøgning og projektering mv.

○

Rengøring af midlertidig sauna
■

kommunen har udtrykt vilje til at leje saunaen igen for efterårssæsonen,
derfor beslutte rengøring

■

Der er indhentet 3 tilbud, ud fra pris vælges Frk. Nielsen, som måske også er
lokal og har vist størst vilje.

●

■

Birgitte giver besked til Frk Nielsen

■

rengøring én gang dagligt alle dage i ugen, midt på dagen

Kommunikation og hjemmeside
○

vi skal alle kigge forbi i ny og næ og give besked til Birgitte, hvis der mangler
opdateringer fx om forsamlingsforbud mv.

○

Kittys svigerdatter Nanna har tilbudt at hjælpe os med opdateringer, så hjemmesiden
fremover er lettere at navigere i og opdatere, efter sommerferien - det skal afklares
med Iris.

○

Niels har set andre vinterbaderes hjemmesider som har fede knapper og funktioner

○

vi har ingen tal for hvor mange der besøger vores siden, det må kunne fremfindes
gennem vores hosting. Hvis der ikke er mange besøgende, skal der nok ikke gøres for
meget ud af den. Birgitte forsøger at finde besøgstal

●

Forberede Generalforsamling 2021
○

Dato: mandag den 31. maj 2021 kl. 19

○

Kresten udmelder dato senest to 29. april på FB og hjemmeside og i en mail til alle, i
mail skal stå at forslag til dagsordenspunkter skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen dvs. senest mandag den 17. maj på mail til

medlemaquavitus@gmail.com, 2 medlemmer er på valg i år, og der skal desuden
vælges 2 suppleanter
○

Fordele opgaver på Tjekliste
■

Kresten booker lokale i hallen og aftaler øl/vand og kaffe/te

■

Kitty sikrer corona-sikker slik/småkager og håndsprit

■

Niels melder regnskab til revisor og udprinter regnskab

■

Kresten skriver udkast til formandens beretning og sender til kommentering
til bestyrelsen

■

Kresten skriver en kommenteret dagsorden

■

Birgitte skriver referat på dagen

■

Niels udskriver liste over aktive medlemmer og medbringer på dagen

■

Niels medbringer stemmesedler

■

Christian medbringer PC og projektor

■

På valg i år er:
●

Signe, er villig til at træde ud, hvis der er andre der gerne vil stille op

●

Niels, modtager genvalg

●

Christian, genopstiller ikke

●

Niels spørger revisor Lone Pilgaard om hun er på valg og Erik Ørsted
om han modtager genvalg

●

●

Anja, genopstiller gerne

■

forslag til fra bestyrelsen om vedtægtsændring ang. punkter til dagsordenen

■

evt. oplæg ved arkitekterne, Kresten spørger Lykke

Evt.
○

Birgitte sender foto af saunaens skade ved modtagelse til Kresten som formidler til
Henrik ved kommunen

○

en aktivitet for klubben, evt. som del af afslutningen på sæsonen, kunne være et
udendørs oplæg om sundheden ved vinterbadning, DGI har vist haft et godt oplæg

●

Kommende møder:
○

●

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

Godkende dagens mødereferat
○

referatet er godkendt

