Referat 15.03.22
Bestyrelsesmøde
Sted: Hos Birgitte 18.30-20.30
Tilstede: Birgitte, Anja, Kitty, Morten, Niels, Annemette, og
Signe fra kl. 19
●

●

●
●

●

●

Valg af referent.
○ Birgitte indtil Signe ankom, dernæst overtog Signe
Godkende dagsorden og evt optagelse af yderligere punkter
○ Dagsorden er godkendt
Nyt om medlemmer
○ 534 medlemmer
nyt om foreningens økonomi - sauna har kostet ca. 20.000 kr
○ 163.000 på bankkontoen. Der er stadig udgifter til måneskinsdyp
og solæg.
○ bevæg dig for livet tilskud. Udbetaling ca juni måned
Nyt fra aktivitetsudvalg
○ herunder evaluering af saunagusarrangementer arrangementerne har været en succes. . Næste år hvis den samme
vogn er tilgængelig skal der kun være 9 medlemmer og gusmester
○ Drøftelse af afholdelse af arrangementer - frivillighed kontra
betaling for eksterne gusmestre. Vi spørger medlemmer om der er
nogle der har interesse i at stå for nogle arrangementer i næste
sæson. Dette skrives i et nyhedsbrev. Og aktivitetsudvalget tager
over ved sæsonstart. Vi drøfter nærmere ved vores opstartsmøde
for næste sæson
Evaluering af ekstra weekenddyp lørdag kl. 9
○ Dette er afprøvet og fortsætter ikke, idet der ikke kommer ret
mange.

● Information fra møde m kommune, surferne, kajak - og roklubben den
5/3-22
● Finansiering af saunavogn sæson 2022/2023
○ herunder ansøgning til facilitetspulje inden 1 /4-22
○ Morten og Birgitte hjælper hinanden med at ansøge puljen og
udarbejder forinden en business case.
Kommunens Teknik og Miljø har ca. 70.000 kr der måske kan indgå.
Udgangspunktet er at Aqua Vitus selv skal leje/eje og betale for vogn og el til
næste sæson.
Prisen er omkring 5.-6.000 kr/md i leje for vognen og elprisen er ca. 5.000
kr/md, oveni kommer udgift til rengøring og evt. til håndværker. Der skal
udarbejdes en business case i forhold.
● Anlægskonto hos kommunen - flg er ønsket:
○ omklædningsrum nær saunavogn
○ nye bord/bænkesæt dels på græsareal men også på stranden
○ kroge på broen
○ opbevaringskasse til værdigenstande på broen
○ læhegn med overdække ved saunavogn
○ digital måler til badevandskvalitet
○ trappe med 2 nedgange
Birgitte og Niels har været til møde hos kommunen hvor også Roklubben og
Kajakklubben deltog; hos dem var der enighed om at puljen skulle bruges til
faciliteter til windsurfere og vinterbaderne.
De 2 mio kommer til at blive brugt til alt andet end selve multihuset, fx
udbedring af stien langs stranden, læ/ly nær windsurferne, måske forbering af
broen.
Lokalplanen skal på Byrådsmøde i april med henblik på høringe fra maj.
Morten og Signe graver i modeller for drift og ejerskab for klubhuse, både for
andre foreninger i kommunen og vinterbadeforeninger i andre kommuner.

Dette med henblik på at være forberedte til en ekskursion og møde med
kommunen herom.
● Drøftelse af hvorvidt Julius’ logo, skal være en del af Aqua Vitus.
Fordele/ulemper
○ hvis ja skal der overvejes hvilket udtryk hjemmeside, nyhedsbreve
mm skal have
○ hvis nej beachflag skal bestilles
→ Birgitte prøver at få en designer/grafiker til at komme med forslag, som vi
gennemgår ved næste møde med henblik på at få afklaret nyt logo snart og
senest inden næste sæsonstart.
● Beachflag - ikke bestilt. Afventer indtil afklaring vedr logo.
○ Bestilling udsættes til indtil logo er afklaret

● Opfølgning på kontakt til Surf og Ski
○ Kitty har forsøgt kontakt flere gange, men Uffe har ikke vendt
tilbage. Vi gør ikke mere for nuværende.

● Forslag om kontingentstigning i næste sæson
○ Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet stiger
til 375 kr/år.

● Hue-status
○ status er ca. 50 tilbage og det vurderes ikke nødvendigt at bestiller
flere lige nu
○ næste gang der bestilles huer, vil vi prøve at få en sponsor

● Planlægning af generalforsamling 17. maj 19-21

○ Birgitte har booket det lokale vi plejer at bruge. Der er plads til op
til 90 personer
○ vi har kun øl, vand og kaffe på generalforsamlingen
○ Birgitte og Niels udarbejder indkaldelse, som sendes ud inden
påske. Der er en del forslag til ændringer af vedtægter.

● Information til medlemmer herunder mail, fb og hjemmeside
○ nyhedsbrev - hvad skal det indeholde
○ Det udsættes til efter generalforsamling idet der i april udsendes
invitation til generalforsamling og i maj er generalforsamling med
referat

● Bevæg dig for livet pris
https://horsens.dk/Fritid/Idraet/Idraetsprisen#HarmonikaelementHvem
kanfaaprisen senest ansøgning den 23/1-22 - har vi hørt noget ?
Prisuddeling/Overrækning onsdag 30/3-22 i Forum
○ vi har ikke hørt noget endnu

● ny mødedato
○ 28. april hos søde Herdis kl. 18.30

● gennemlæsning og godkendelse af referatet
○ godkendt

● Evt
○ Ønske fra Aktivitetsudvalget om at have en form for budget
○ hidtil har der været afsat 5.000 kr pr. sæson

○ der er et ønske om at have et større beløb fx 7.500 eller 10.000 fx
til oplæg ved introdage i et lokale, månedlige gus i sæsonen mv.

