
Referat	  bestyrelsesmøde	  i	  Odinsvig	  d.	  8.	  februar	  2016	  
Deltagere:	  Claus,	  Merete,	  Ulla,	  Hjalte	  og	  Anne	  Sofie.	  
	  

1. Konstituering	  af	  bestyrelsen	  
-‐ Merete	  formand	  (valgt	  på	  stiftende	  generalforsamling)	  
-‐ Ulla	  kasserer	  
-‐ Hjalte	  webansvarlig	  
-‐ Anne	  Sofie	  og	  Claus	  suppleanter	  
	  

2. Gennemgang	  af	  justerede	  vedtægter	  
Jeg	  har	  justeret	  vedtægterne	  ud	  fra	  de	  rettelser	  som	  Rasmus	  noterede	  i	  referatet.	  Lad	  os	  tjekke	  op	  
på	  om	  der	  er	  flere	  ting	  der	  skal	  justeres.	  (de	  er	  vedhæftet	  i	  mailen)	  
-‐ Vi	  skal	  huske	  at	  skrive	  på	  hjemmesiden,	  at	  værdisættet	  er	  under	  udarbejdelse	  når	  vi	  lægger	  

vedtægterne	  op.	  
-‐ Vedtægterne	  er	  godkendt	  med	  ændringer	  fra	  stiftende	  generalforsamling	  
	  

3. Hjemmesiden	  
Hvad	  skal	  vi	  have	  styr	  på	  ift.	  hjemmesiden	  som	  allerede	  er	  i	  luften	  (tak	  Hjalte	  J)?	  	  
Vi	  skal	  først	  og	  fremmest	  snakke	  om	  hvordan	  vi	  får	  oprettet	  indmeldelsesfunktionen.	  	  
	  
Facebook	  
-‐ Facebookgruppens	  navn	  er	  ændret	  til	  Vinterbadeklubben	  OdinsVig	  
-‐ Facebookgruppen	  er	  ændret	  til	  offentlig	  
-‐ Hjalte	  kan	  lægge	  ”væggen”	  fra	  facebook	  på	  hjemmesiden,	  så	  man	  kan	  se	  de	  seneste	  nyheder	  
	  
Hjemmesiden	  
-‐ Meddelelser	  under	  kontakt	  sendes	  til	  Merete	  brixen.merete@gmail.com	  
-‐ Der	  oprettes	  en	  et	  underpunkt	  til	  menupunktet	  odinsVig	  med	  bestyrelsen	  og	  mailadresser	  på	  

alle	  i	  bestyrelsen.	  
-‐ Skitsen	  af	  havnebadet	  forstørres	  så	  det	  er	  noget	  af	  det	  første	  man	  ser	  på	  hjemmesiden	  

(baggrundsagtig)	  
-‐ Særskilt	  punkt	  ”Medlemskab”.	  Man	  skal	  kunne	  se	  at	  det	  ikke	  er	  nødvendigt	  at	  være	  medlem	  for	  

at	  bruge	  badet.	  
-‐ Under	  medlemskab	  laves	  der	  en	  formular	  hvor	  medlemmer	  skriver	  deres	  oplysninger	  (Navn	  og	  	  

email-‐adresse)	  og	  så	  får	  de	  en	  besked	  om	  at	  de	  skal	  overføre	  50	  kr.	  via	  foreningens	  kontonr.	  (vi	  
overvejer	  senere	  om	  man	  betale	  via	  Mobile	  Pay)	  

-‐ Merete	  formulerer	  noget	  omkring	  hvad	  foreningen	  vil,	  formålet	  m.m.	  
-‐ Merete	  kontakter	  idrætsparken	  for	  at	  høre	  om	  de	  ikke	  vil	  formulere	  noget	  omkring	  

vinterbaderforhold	  som	  vi	  kan	  linke	  til	  på	  vores	  hjemmeside	  og	  så	  de	  kan	  linke	  til	  os.	  
-‐ Vi	  skriver	  løbende	  sammen	  på	  mailen	  omkring	  informationerne	  på	  hjemmesiden.	  

	  
4. Reklame	  for	  de	  firmaer	  på	  havnen	  ift.	  deres	  deltagelse	  i	  vinterbadningen.	  

-‐ Anne	  Sofie	  vil	  gerne	  gå	  rundt	  nede	  på	  havnen	  med	  pjecer	  til	  firmaerne	  på	  havnen	  når	  
vinterbadersæsonen	  nærmer	  sig.	  Til	  den	  tid	  kan	  vi	  få	  lavet	  nogle	  pjecer	  som	  kan	  deles	  rundt.	  
(Meretes	  svigerinde	  er	  grafisk	  designer).	  

	  
5. Samarbejde	  med	  eksisterende	  klubber	  i	  hhv	  Aarhus	  og	  Kbh.	  	  

Dette	  både	  ift.	  hjemmeside,	  samarbejde,	  begivenheder,	  mulige	  besøg	  mv.	  	  



-‐	  	  Kontakte	  Jomsborg	  og	  høre	  om	  de	  vil	  mødes	  med	  os	  –	  de	  har	  sikkert	  meget	  vi	  kunne	  blive	  
inspireret	  af.	  Vi	  aftaler	  på	  næste	  møde	  hvad	  vi	  skal	  snakke	  med	  dem	  om.	  Merete	  kontakter	  
Jomsborg.	  

	  
6. Events	  i	  samarbejde	  med	  f.eks	  Nordatlantisk	  Hus,	  Annes	  Yoga	  studio	  m.fl?	  	  

Anne	  foreslår,	  at	  holde	  en	  intro	  dag,	  hvor	  dem,	  der	  hopper	  i	  vandet	  får	  en	  brunch	  ved	  Nordatlantisk	  
Hus.	  	  
-‐ Kajens	  café	  og	  bådudlejning	  –	  han	  er	  ved	  at	  lave	  en	  mere	  permanent	  café.	  Claus	  kontakter	  ham	  

om	  han	  er	  interesseret	  i	  at	  samarbejde	  med	  os.	  
-‐ Samarbejde	  med	  Soup	  Stone	  –	  Claus	  lufter	  ideen	  for	  ham.	  Oplagt	  nede	  ved	  havnebadet	  fordi	  

han	  ikke	  har	  mange	  pladser	  i	  cafeen.	  
-‐ Riceteria	  –	  Merete	  snakker	  med	  Rice	  
-‐ Drop	  in	  yoga	  –	  Anne	  Sofie	  snakker	  med	  hende	  om	  hun	  vil	  være	  med	  til	  at	  holde	  et	  arrangement	  

udendørs	  om	  sommeren.	  	  
-‐ Man	  kunne	  lave	  et	  arrangement	  den	  første	  lørdag	  i	  hver	  måned	  hvor	  man	  kombinerer	  

badning/introarrangementer	  og	  et	  socialt	  arrangement	  med	  frokost,	  kaffe	  m.m.	  (få	  aftaler	  med	  
cafeer,	  bagerier	  osv.	  på	  havnen	  og	  i	  byen)	  

-‐ Vi	  kan	  også	  formidle	  aktiviteter	  på	  havnen	  såsom	  second	  hand	  marked,	  loppemarked,	  yoga	  om	  
sommeren,	  	  sportsaktiviteterne	  på	  byens	  ø	  m.m.	  

-‐ Generelt	  er	  der	  enighed	  om	  at	  vi	  godt	  kan	  hjælpe	  mindre	  aktører	  på	  havnen	  med	  et	  opslag	  på	  
facebooksiden.	  	  

	  
7. Dato	  for	  næste	  bestyrelsesmøde	  og	  evt.	  punkter	  til	  mødet	  

-‐	  	  	  Vi	  mødes	  igen	  mandag	  d.	  4/4	  hos	  Anne	  Sofie	  Frederiksgade	  3,	  2tv.	  Kl.	  19.00	  
	  

8. Evt.?	  	  
-‐ Ulla	  undersøger	  hvordan	  vi	  får	  et	  CVR	  nr.	  ift.	  at	  flere	  får	  adgang	  til	  at	  oprette	  og	  hæve	  på	  

foreningens	  konto.	  
-‐ Ulla	  undersøger	  om	  man	  kan	  få	  et	  hævekort	  til	  kontoen	  og	  så	  undersøger	  vi	  efterfølgende	  om	  

vi	  kan	  få	  koblet	  Mobile	  Pay	  på	  betalingsfunktionen	  på	  hjemmesiden	  
-‐ Medlemsskabsliste	  ligger	  på	  Meretes	  computer	  og	  opdateres	  løbende	  når	  der	  kommer	  nye	  

medlemmer.	  
	  


