
Referat 

Bestyrelsesmøde Aqua Vitus 12/8 2020 
Sted: Hos Birgitte 

Tilstede: Kresten, Annette, Signe, Christian og Niels (via 

messenger) 

● Valg af referent: Birgitte 

● Dagsorden og referat fra seneste møde er godkendt  

  

● Opgaver frem mod GF 27. august 2020 er planlagt og alle punkter fra 

opgavelisten på foreningens drev er udfyldt. 

Vi er i skrivende stund 135 medlemmer. Vi drøftede corona-situationen i 

forhold til GF. Vi vil gerne have medlemmer til at tilkendegive om de 

møder op til GF i forhold til antal pladser (det skal være ikke-bindende 

tilkendegivelse). Dette skrives ud i info-mail og slåes op på fb. 

Ca. 1 uge inden generalforsamlingen skal der sendes reminder ud til alle 

medlemmer. Diverse bilag herunder hvem er på valg, regnskab, budget, 

dagsorden og indkomne forslag vedhæftes (Birgitte udsender reminder). 

Desuden skal orienteres om at Flemming Larsen fra Horsens Kommune 

kommer og laver oplæg omkring status og fortælle om processen ved 

Husodde Strand.  

Bestyrelsen indsender forslag omkring vedtægtsændring. Der skal 

indføres passus i vedtægterne der refererer til vores samværspolitik.  

Christian og Kresten laver et færdigt forslag til samværspolitikken og 

sender det til bestyrelsesmedlemmer.  

På nuværende tidspunkt er der kun 1 suppleant (Birgitte trådte ind, da 

Gert trådte ud af bestyrelsen). Der skal vælges 2 suppleanter på GF. 

Indtil nu har vi ikke haft 1. og 2. suppleant. Skal vælges til GF. Dette 

vælges ved afstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer. Den 

der får flest stemmer er 1. supl., og 2. supl. er den der får færrest 

stemmer. 



 

● Dagsorden til GF er gennemgået, herunder valg af 

bestyrelsesmedlemmer (i år er Annette og Kresten på valg. Birgitte er 

også på valg, da hun som suppleant er trådt ind i bestyrelsen) 

 

● Budget 2020/2021 er lavet og kan udsendes til medlemmer i info-mail.  

 

● Evt. 

○ under punktet evt tog Christian op om vi bør have studenterrabat. 

Vi blev enige om, at på nuværende tidspunkt skal det ikke være en 

mulighed.  


