
Referat

Bestyrelsesmøde 09.09.21

Sted: hos Kitty 18.30-20.30

Tilstede: Niels Erik, Kitty, Anja, Birgitte, Anne Mette og

Morten, Signe

● Valg af referent. Signe er referent

● Godkende dagsorden. Dagsorden godkendt.

● Godkende referat. Referat godkendt.

● opfølgning visionsaften

○ værdier, vision og mission skal stå på hjemmesiden, ikke på

velkomstfolder/aktivitetskalender

● GDPR

○ Niels Erik ajourfører udkast til GDPR

○ GDPR godkendes endeligt ved næste møde

○ forklares i nyhedsbrev

● Gennemgå forretningsorden

○ vi har gennemgået og tilrettet. Der er visse forhold, som skal

tjekkes op mod vedtægterne. Det gør Niels Erik og Signe

○ forretningsorden godkendes endeligt ved næste møde

● System til medlemshåndtering

○ Conventus - 100 kr pr. mdr. op til 500 medlemmer hvis medlem af

DGI

○ Niels Erik har undersøgt andre systemer som andre

vinterbadeklubber har nævnt at de anvender, og på den baggrund

foreslår han at vi starter med at afprøve Conventus

○ Bestyrelsen beslutter, at Niels Erik straks kan gå videre med

Conventus

● Nyt fra aktivitetsudvalg



○ opstartsarrangement

■ mulighed for at bruge “Vores Horsens”, som er en FB-gruppe

■ mulighed for at bruge rubrikken “Det Sker”, under

HSFO.dk/eventinfo

■ mulighed for at bruge “Horsens”, som er en FB-gruppe

■ Kitty og Birgitte sikre at dette lægges op

■ under FB-begivenhed sikres at medlemmer kan notere

deltagelse, af hensyn til indkøb af rundstykker mv.

● Nyt fra facilitetsudvalg

○ Birgitte har kontaktet Mathijs fra Surfklubben

○ Birgitte har skrevet til Flemming og Liselotte fra kommunen mht.

hvor langt processen med lokalplanen er

○ Morten indkalder til et møde i facilitetsudvalget inkl. surferne for

at vi kan få klarlagt en handlingsplan. Morten og Birgitte

koordinerer.

● Nyhedsbrev - hvad skal det indeholde?

○ nyhedsbrev udsendes men uden afsnit om kontingent, og linket til

tilbuddet fra medlemmer fra Surf og Ski genfremsendes

○ Kitty kontakter Uffe fra Surf og SKi for at sikre at tilbuddet fortsat

gælder

○ Niels Erik udsender nyhedsbrev for sig

○ Niels Erik udsender opkrævning for kontingent for sig

● adm af mobilsauna, booking, rengøring mv.

○ punktet overføres til drøftelse i Facilitetsudvalget

○ Niels Erik kigger på muligheder for booking mv.

● diskussion af hvorvidt vores fb-gruppe skal laves til en lukket gruppe

○ punktet overføres til næste møde

● fast velkomstidspunkt i forhold til nye/interesserede vinterbadere - skal

det sættes i system?

○ punktet overføres til næste møde

● Evt

○ tilmelding til VID?

○ næste møde er 28. oktober hos Anja




