
BESTYRELSESMØDE I VINTERBADEKLUBBEN AQUA VITUS 
TIRSDAG 4. OKTOBER 2016, HORSENS 

 

Referat 

 

Deltagere: Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Camilla Svane, Christian Borg 

Lauritzen, Kresten Laursen og Rikke Vind. 

Fraværende: ingen 

Referent: Rikke  

1. Godkende dagsorden  
Dagsorden godkendt  

2. Godkendelse af referat fra stiftende generalforsamling  
Referatet godkendt og underskrevet af bestyrelsens medlemmer  

3. Godkendelse af reviderede vedtægter fra stiftende generalforsamling  

Vedtægter godkendt  

4. Konstituering  
● Formand: Kresten Laursen  

● Kasserer: Christian Borg Lauritzen 

● Medlemsadministrator: Annette  Brounbjerg Bennedsgaard 

 

Desuden nedsættes to udvalg, hhv. aktivitet- og facilitetsudvalg. Udvalgene er 

medlemsbårne og skal alene varetage medlemmernes interesser. 

Aktivitetsudvalget har til formål at initiere og arrangere aktiviteter. 

Facilitetsudvalget har til formål at arbejde for de af foreningens medlemmers 

ønskede faciliteter. Foruden foreningens medlemmer består de to udvalg af 

repræsentanter fra bestyrelsen, som fungerer som tovholdere for udvalgene.  

● Aktivitetsudvalget repræsenteres af: Annette Brounbjerg Bennedsgaard, 

Camilla Svane og Vibeke Bruhn Ahlgreen (bestyrelsessuppleant) 

● Facilitetsudvalget repræsenteres af: Kresten Laursen og Rikke Vind  

5. Modtagelse af medlemmer og kontingent, oprettelse af foreningskonto  

Proceduren for tegnelse af medlemskab er som følger:  

● Borgeren sender mail til foreningen med navn og mailadresse, hvorefter 

vedkommende modtager mail med relevante oplysninger (herunder 

mobilnummer til Mobil Pay). Medlemsskab er tegnet i det øjeblik kontingentet 

er registreret. Som bekræftelse modtager det nye medlem et velkomstbrev. 

Korrespondance og registrering af nye medlemmer varetages af 

medlemsadministratoren (Annette). 

Registreringen af modtaget kontingent varetages af kassereren (Christian) 

  



Christian har kontaktet Danske Bank mhp oprettelse af en foreningskonto. Danske 

Bank har en foreningsafdeling, der yder foreningskunder en række fordele, 

herunder muligheden for mobile Pay via en af bestyrelsens mobilnumre.  

● Det besluttes, at Christian har bestyrelsens opbakning til at oprette 

foreningskonto i Danske Bank, hvis årsudgifter hertil ikke overstiger kr. 360,- 

● Det besluttes at oprette en foreningsmail via g-mail (Google), hvorigennem 

ønsker om medlemskab kan formidles. Denne kontakt varetages af 

medlemsadministratoren. Camilla opretter. 

● I forbindelse med oprettelse af g-mail er det desuden bestyrelsens ønske at 

oprette et fælles g-drev (Google), som kan tilgås af bestyrelsens 

medlemmer. Camilla står for oprettelse.  

● Det besluttes at udarbejde og trykke foreningens visitkort med relevante 

oplysninger i relation til indmeldelse i foreningen (herunder foreningens 

mailadresse, facebooklink) for kommende medlemmer, der ønsker 

medlemskab. Rikke udarbejder forslag til visitkort og undersøger priser  

● Det besluttes at udarbejde et velkomstbrev for nye medlemmer. Rikke 

udarbejder velkomstbrev og rundsender til bestyrelsen mhp godkendelse. 

● Det besluttes at undersøge muligheden for et foreningslogo. Christian står for 

dette.  

● Kommunikation til foreningens medlemmer foregår gennem foreningens 

Facebookside og mail. På sigt kan det blive aktuelt med egen hjemmeside. 

6. Tage stilling til medlemsskab af DGI? 

Bestyrelsen er positivt stemt over for et medlemskab i DGI. Kresten tager kontakt 

til Orla Mikkelsen i DGI mhp at få en oversigt over konkrete medlemsfordele og 

-udgifter. Herefter træffer bestyrelsen beslutning. 

7. Ideer til kommende aktiviteter udover den faste badedag søndag kl. 9 
● Nytårsbad den 31. december med ønsket om godt nytår og champagne til 

alle 

● Fyraftensbad fredag kl. 16 

8. Evt 
● Samværspolitik: Bestyrelsen drøfter bl.a. foreningens holdning til 

nøgenbadning. Den foreløbige udmelding fra bestyrelsen er en henstilling til, 

at man udviser hensyn, der tilgodeser de medborgere, der af den ene eller 

anden grund finder mishag ved nøgenbadning. Annette påtager sig at 

undersøge samværspolitikker i andre foreninger. 

● Oprettelse af privat forum på Facebook, hvorigennem aktiviteter af mere 

privat karakter kan formidles. 

● Bestyrelsen medbringer papir og pen, når der er officiel badning ved 

Husodde. Herpå kan medlemmer opliste ideer mm. 

● Oprettelse af to tråde på Facebook-siden, der formidler ideer og forslag 

gældende for hhv. aktivitets- og facilitetsudvalget. 

 

 



NÆSTE MØDE TORSDAG 17. NOVEMBER KL. 19-21 

HOS CAMILLA 


