
BESTYRELSESMØDE I VINTERBADEKLUBBEN AQUA VITUS 
TORSDAG 17. NOVEMBER 2016, HORSENS 

 

Referat 

 

Deltagere:Rikke, Camilla, Kresten, Annette  

Fraværende:Kristian 

Referent: Annette 

1. Valg af referent 
                Annette 
 
 

2. Status på: 
➔ Oprettelse af g-mail + fælles g-drev 

                          Rikke har oprettet mail. 

➔ Foreningskonto 

                          Det er i proces.  

➔ Velkomstbrev, visitkort, slogan 

                           Rikke arbejder videre med det. Vi besluttede at bruge sloganet: Vandglæde - 

                           livsglæde 

➔ DGI medlemsskab 

                           Vi besluttede at melde os ind i DGI.  

➔ Logo 

                           Vi tager det op på næste møde. 

  
3. Samværspolitik, Annette har rundsendt material 

         g   Annette arbejder videre med samværspolitikken udfra vores snak. 
            -Rådet for større badesikkerheds regler kan måske inkorporeres. 
            -Henstilles til at der ikke fotograferes. 
 

4. Aktivitetsudvalg 

             Camilla, Annette, Vibeke 

 

5. Facilitetsudvalg 

             Rikke, Kresten, Lisbeth,  

 

En snak udspandt sig om hvad bestyrelsens opgaver er, og hvad der er medlemmernes 

opgave. Vi var enige om, at gøre noget ud af at få brede skuldre, så det bliver en forventning 

at medlemmerne er med til at bære de aktiviteter der skal være. 

Vi aftalte at bestyrelsens medlemmer tager initiativ til at de to udvalg trækker i arbejdstøjet.  

Vi undersøger på tidligere lister, om der er flere der har meldt sig til at være med i 

udvalgene. 



Derudover supplerer udvalgene sig efter behov. 

De to udvalg arbejder på googledrev.  

 

6. Kommunikation, fx hvad skal lægges på Facebook, skal der laves et Nyhedsbrev? 

Rikke færdiggør nyhedsbrev. Nyhedsbrev sendes ud på mail og på facebook.  

Nyhedsbrevet sendes ud til alle dem vi har mailadresser på. 

 

7. Suppleanter - skal de inviteres til bestyrelsesmøder fra og med næste møde? 

Suppleanter inviteres med til kommende bestyrelsesmøder. 

 

8. Evt. 

Bestyrelsen er positive i forhold til oprettelsen af en hjemmeside som supplement til 

Facebook - der arbejdes pt med en i WIX (gratis). Når side foreligger tages beslutning om 

abonnement (ca. 4Euro/måned)  

 

Næste møde: torsdag 19. januar kl. 19-21 hos Kresten  

 


