Dagsorden 13.01.22
Bestyrelsesmøde
Sted: online 18.30-20.30 via Messenger
Valg af referent
○ Signe
● Godkende dagsorden og evt optagelse af yderligere punkter
○ dagsorden godkendes
○ umiddelbart ingen andre punkter
● Nyt om medlemmer
○ Der er 480 medlemmer
● Nyt om foreningens økonomi
○ Der er 162.808,22 kr. på kontoen
○ “Bevæg dig for livet”
■ vi kan ikke medregne medlemmer, der er tilkommet de
seneste 3 mdr. Det skal der tages hensyn til, dvs. 310
medlemmer tilmeldes . Klubben vil modtage 62.000 kr eller
86.000 kr, som ikke er med i budgettet, dvs. rent overskud.
(årsagen til forskellen ligger i at der blev opgjort forkert
sidste år)
○ Trods udgifter til rengøring af saunavogn (som er en stor udgift)
ser der ud til at blive et overskud på ca. 72.000 kr
● Nyt fra aktivitetsudvalg
○ Evaluering af intro-dag.
■ der var ca. 40-50 deltagere
■ siden seneste introdag, er der kommet 16 nye medlemmer
■ opslag var delt på FB
■ næste gang er 6. februar kl 10-11, så mange fra bestyrelsen
deltager
●

■ der er mange spørgsmål, så måske skal vi overveje et
aftenmøde som supplement, for at det ikke bliver for koldt
og træls at stå i Husodde, at få svar på spørgsmålet. Kan
måske være del af sæsonstrart.
■ spørgsmål handler om selve foreningen, bestyrelse og om
bygning/nye faciliteter
■ Britt og Inge var deltagende med Birgitte og Anja ved første
gang introdag, og det var godt med denne bistand
■ Vi er enige om at fryse/låse foto af bestyrelsen, så det ligger
først på hjemmesiden
■ Birgitte sikrer opslag på alle relevante sider på FB for næste
arrangement den 6. feb. kl 10-11.
■ Vi prioriterer at lave “kunde pleje” og ser på at evaluerer
medlemstallet, når sæsonen er forbi. Dette betyder at
Birgitte tilpasser opslagene, så det fremgår at introdage
handler om medlemmer, ikke alle andre
○ Solæg: Kitty kommer til at bede om tilmelding senest 14 dage før
● Drøfte forslag fra medlemmer om nyt fast badetidspunkt i weekenden
○ der er indkommet ønsker om at et andet fast badetidspunkt end
kl. 8 i weekenden, da det er tidligt for nogle. Måske som kl. 8 den
ene dag og kl. 9 den anden dag? Eller to gange både kl. 8 og kl. 9.
Forespørgsel via FB og næste nyhedsbrev om hvornår det vil passe
med et alternativt badetidspunkt, som bestyrelsen kan bruge som
et pejlepunkt. Birgitte laver et opslag på FB herom.
● Saunavogn:
○ antal af personer i sauna: skiltet med max 3 beholdes indtil videre
○ adgang af ikke-medlemmer i sauna - hvordan håndterer vi det:
hørt ad omveje at der deltager “ikke-medlemmer”; vi er ikke politi,
men hver gang én fra bestyrelsen kommer forbi, kan vi stikke
hovedet ind og spørge om alle er medlemmer og vi skriver i
kommende nyhedsbrev, at det er kommet bestyrelsen for øre… og
det er ikke ok,da det optager plads for betalende medlemmer
○ rengøring, mere eller mindre? Enighed om at det er fint og at vi
beholder dette niveau sæsonen ud.

● Beachflag - hvordan skal det se ud, herunder tekst baggrund mv?
○ koster 1200 kr. inkl. spyd, tryk mv. + moms
○ det skal ligne huerne, dvs. orange baggrund og sort skift, str. 3,5
m, og det skal være typen med afrundet bund
○ vi skal have 2 stk
○ vi vil give en nølgeboks til surferne, da flagene skal opbevares hos
dem. Det skal undersøges om der kan sidde en nøgleboks på deres
container.
● Opfølgning på kontakt til Surf og Ski
○ Kitty har endnu ikke hørt fra Surf og Ski trods mange mails
○ Birgitte har talt med Gert, idet Gert har spurgt ind til samarbejdet.
Gert vil tale med Uffe. Vi afventer. Ved næste intro-dag/en
introaften ønsker vi at kunne tilbyde medlemmer at kunne købe.
Vi forsøger at undersøge om Gert eller Uffe vil stå for det.
● Bevæg dig for livet tilskud. Punkt behandlet under økonomi.
● Evaluering af 1. introdag den 9/1-22. Punkt behandlet under Nyt fra
aktivitetsudvalg.
● Information til medlemmer herunder mail, fb og hjemmeside
○ nyhedsbrev - hvad skal det indeholde
■ næste nyhedsbrev når Birgitte har nået at skrive, vi går efter
one-page’er
■ noget om medlemstilgangen
■ noget om aktiviteter resten af sæsonen
■ historie om den orange hat - det kommer måske i et
nyhedsbrev for sig
■ noget om sauna og kun for medlemmer
■ noget om introdagen som er gennemført
■ info om den kommende undersøgelse af alternativt
badetidspunkt
■ måske et link til gode råd og vejledning om vinterbadning
■ 8 gode råd til “ikke at være vinterbader” kopieret fra en klub
fra Sjælland. Niels sender link til orientering
● Til orientering: hvis mistet hue da 75 kr for ny

● Idrætspris 2021/bevæg dig for livet pris
https://horsens.dk/Fritid/Idraet/Idraetsprisen#HarmonikaelementHvem
kanfaaprisen senest ansøgning den 23/1-22
○ vi ønsker at indstille os selv til prisen for bevæg dig for livet
○ Kitty prøver at udforme en indstilling, som sendes rundt til
kommentering i bestyrelsen
○ prisoverrækkelsen finder sted tirsdag den 8. februar 2022 i Forum
Horsens. Det er delt i en børne- og juniorafdeling med start kl. 17,
og en seniorafdeling med start kl. 19.… det skal vi i så fald være
klar til.
● Kommunikationskursus v DGI
○ vi kan vinde et kursus om hvordan man kommunikerer med sine
medlemmer og man kan få gratis rådgivning om kommunikation til
vinterbadeklubber, hvis det foregår i januar
○ Niels Erik sender dette tilbud rundt, og vi vurdere om det er
samme kursus som Kitty og Birgitte allerede har deltaget i
● Horsens Folkeblad
○ tilbud om en time live, en aften
○ det skal der gøres reklame for på vores FB
○ Folkebladet ønsker én fra bestyrelsen og én helt ny vinterbader optagelser i dagtimerne men visning om aftenen
○ Birgitte deltager om aftenen
○ Niels Erik deltager i optagelserne i dagtimerne
○ Birgitte prøver at finde en helt ny, måske kender journalisten selv
en
○ huen er meget i fokus… villighed til at stå længe i kø, og måske
skulle historien om hvorfor huen er orange fortælles. Kunne
passende være med i næste nyhedsbrev
● Mobilsauna Danmarks naturistforening
○ Kitty er blevet ringet op ang. deres mobile sauna, ny formand , og
de vil forære den til os, som vinterbadeklub, da der ikke er nogen i
deres forening, der vil passe den længere. De er villige til at dele
betalingen for transporten til os. Kitty kontakter Mik og Henrik om

de vil huse den. Og Kitty kontakter dernæst Naturistforeningen
med et afslag.
● Ny mødedato
○ næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 15. marts kl. 18.30 hos
Birgitte
○ Generalforsamling: tirsdag den 17. maj kl. 19.00 - 21.00.
■ Booke lokale: Birgitte. Vi fastholder at være hvor vi plejer
■ Aftale med Claus: Signe spørger Claus

● Gennemlæsning og godkendelse af referatet
● Evt
○ Anja tager spørgsmålet op om hvorvidt FB-gruppen skal lukkes og
kun være for medlemmer. VI er enige om at vi ændrer FB-gruppen,
så den kun er for medlemmer fremover. Der skal gennemføres en
gennemgang af gruppen og skrives ud at de skal melde sig ind, hvis
de fortsat vil være med i gruppen. Med et varsel. Fremover skal
administratorer kun lukke medlemmer ind. Administratorer er
Birgitte, Kitty og Camilla. Især Camilla skal have besked om denne
beslutning.

