
Referat af møde angående Gusarrangementer, tirsdag den 6/9-22.
Tilstede: Anja, Simon, Inge og Kitty
Afbud: Britt, AnneMette og Henny
5 gusmestre har vist interesse. Men af sikkerhedsmæssige årsager, vælger vi den ene fra
som ikke er uddannet gusmester.
Vi aftalte at afholde gusarrangement en weekend hver måned. Vi afholder 2 gus lørdag og
2 gus søndag.  Der er plads til 10 deltager/gus. Der skal være en til stede fra
aktivitetsudvalget til at hjælpe med opstart og oprydning. Men det er ikke sikkert at der
samtidig bliver plads til gusarrangementet. Vi prioriterer at give plads til medlemmerne og
kan selv tage en plads hvis der ikke er fyldt op. For at give plads til så mange medlemmer
som muligt, kan man ikke booke plads både lørdag og søndag samme weekend.
Deltagerpris har vi valgt at sætte til 100kr. 75kr til gusmester og 25kr til strømforbrug. Anja
og Kitty Planlægger møde med gusmestrene for at forelægge vores krav til arrangementet.
Så er det op til gusmestrene om de ønsker at byde sig til. Anja vil inden vores møde,
opfordre gusmestrene til at lave en beskrivelse af deres individuelle gusforløb.
Vi nåede også at snakke om Yoga til opstartsarrangementet. Anja tager kontakt til Gitte
Maul, om hun er interesseret og hvad det koster. Vi tænker et lille yogaforløb inden vi går i
vandet for de der har lyst til at deltage.
Vi nåede også også at snakke om foredragsarrangement på biblioteket med mulige emner
såsom:
Vind, vand og vejrforhold (Anja kender en)
Krop, balance og vejrtrækning
Gus og dens betydning.
Det bliver et enkelt arrangement som forsøg med oplæg af en halv times varighed og med
tid til spørgsmål og snak efterfølgende. Kitty undersøger hvordan vi booker lokale på
biblioteket
Vi nåede også også også😊 at få styr på det praktiske til opstartsarrangementet.
Simon køber brød, Kitty køber mælk, smør og syltetøj. Alle fra aktivitetsudvalget tager
ekstra kaffe og kopper med. Hvis vejret tillader det, sætter vi pavillonen op. Tænker vi
aftaler mødetid når tiden nærmer sig. ( På Messenger gruppen)

Jeg har med Niels som korrekturlæser tilrettet vores arrangement kalender.
Søndag den 2/10-22 kl. 9.00                    Sæsonopstart kl. 9.00 (Kitty, Britt, Simon)
Søndag den 9/10-22 kl.20.00                  Måneskinsdyp (Henny)
Tirsdag den 8/11-22 kl.20.00                 Måneskinsdyp med grillpølser (Inge og Kitty)
Torsdag den 8/12-22 kl.20.00                 Måneskinsdyp (Simon og AnneMette)
Lørdag den 24/12-22 kl.8.00                  Juledyp med nissehuer
Lørdag den 31/12-22 kl.11    Nytårsdyp med Champagne og kransekage (Anja og Britt)
Lørdag den 7/1-23 kl. 20.00                  Måneskinsdyp



Søndag den 5/2-23 kl.20.00                   Måneskinsdyp
Søndag den 19/2-23 kl. 8.00                 Fastelavnsdyp (Henny og Kitty)
Tirsdag den 7/3-23 kl.20.00                 Måneskinsdyp med grillpølser
Skærtorsdag den 6/4-23 kl.20.00          Måneskinsdyp
Søndag den 9/4-23 kl. 8.00                   Påskedyp og solæg (Simon og Kitty)
Søndag den 7/5 -23 kl. 8.00                  Sæsonafslutning
Søndag den 28/5-23 kl.4.30                    Pinsedyp


