
Referat Generalforsamling 2021
Vinterbadeklubben Aqua Vitus

31.05.2021 kl. 19-21
Sted: Klublokalet ved Stensballehallen; Bygaden 57, 8700 Horsens

1. Valg af stemmetællere

Christian Leth og Herdis Koudahl vælges som stemmetællere.

2. Valg af dirigent

Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen, at forsamlingen valgte Claus Rihndahl
som dirigent.
Claus Rihndahl blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at forslag samt
regnskab og budget var offentliggjort efter vedtægterne.

3. Valg af referent

Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen, at forsamlingen valgte Birgitte Thygesen
som referent.
Birgitte Thygesen blev valgt.

4. Formandens beretning

Kresten Laursen (formand) aflagde årets beretning.

Beretning Aqua Vitus 2020-21.docx

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet fremlægges af Niels Erik Koudahl (kasserer).
Regnskabet godkendes af de fremmødte.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

Budget fremlægges af Niels Erik Koudahl (kasserer).

https://docs.google.com/document/d/1-c_7qur8HNJeoH5a7iGTeXWFCa-s0Fd6lc-4KppJjms/edit


Budgettet godkendes af de fremmødte.

7. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen i Vinterbadeklubben Aqua Vitus foreslår:

I vedtægternes §4 Generalforsamlingen ændres pkt. 6 fra: 6. Fremlæggelse og
godkendelse af budget til: 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder
fastlæggelse af kontingent.
Forslaget godkendes af de fremmødte deltagere.

8. Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingent fastholdes på 200 kr.
Dette godkendes af de fremmødte.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Følgende er på valg til bestyrelsen:

- Niels Koudahl - ønsker genvalg
- Signe Bøttzau - ønsker genvalg
- Kresten Laursen udtræder af bestyrelsen - der skal vælges nyt bestyrelsesmedlem for to år

Anja Borg ønsker at stille op til bestyrelsen.

Niels Erik Koudahl, Signe Bøttzau og Anja Borg vælges til til bestyrelsen.

Valg af 2 suppleanter:

Morten Kristensen og Anne Mette Knudsen vælges som suppleanter

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Lone Pilgård vælges som revisor, og Erik Ørsted vælges som revisorsuppleant

11. Eventuelt

Der bliver spurgt ind til hvilke tanker og planer der er med bestyrelsen.

På nuværende tidspunkt opererer der 2 forskellige udvalg i Aqua Vitus. Nemlig et
facilitetsudvalg og et aktivitetsudvalg.
Facilitetsudvalget tager sig af overvejelser omkring det kommende multihus.
Når der bliver givet grønt lys for huset, skal de være i tæt dialog med kommunen og
kystdirektoratet, der skal tages stilling til hvorledes huset skal driftes mm, der skal søges
fonde til finansiering etc.



Aktivitetsudvalget sørger for planlægning og afholdes af diverse aktiviteter for medlemmerne
løbende gennem sæsonen.

Det er ikke nødvendigt at have en plads i bestyrelsen, hvis man ønsker at være en aktiv
medspiller i et af ovenstående udvalg.
Hvis der sidder medlemmer, der ønsker at være en del af udvalgene tøv da ikke med at
kontakte bestyrelsen medlemaquavitus@gmail.com. Der er altid plads til ekstra hænder.

Afslutningsvis fik den afgående formand Kresten Laursen overrakt en gave fra
bestyrelseskollegerne for det gode stykke arbejde han har lagt i foreningen de sidste mange
år.

mailto:medlemaquavitus@gmail.com

