Kære medlemmer
Nu nærmer tiden sig til "Vinterbadning".
Derfor markeres sæsonstarten Fredag d. 27. september kl. 17 – hvor
klubben er vært for et glas og lidt chips i vores flotte tilbyggede klublokale.
Her vil formanden byde velkommen til den nye sæson.
Vi satser så på, at:
- Svedekassen står, hvor "den plejer" - opklodset, rengjort, med strømmen
tilsluttet og køleskabet fyldt op.
- Der er leveret og udlagt et nyt læs sand i forbindelse med badeplatformen.
- Badeplatformen og området udenfor omklædningsbygningen er renset for de
værste alger.
- Såvel klublokalet og omklædningsbygningen er pænt rengjort - og endelig, at
- VISKI's nye flag er hejst (sponseret af Salling Bank)
Vel mødt.
(Saunaen er åben fra på fredag kl.12).
Husk, at saunaen i denne sæson ikke tænder automatisk - men altid skal
tændes enten ved at ringe til den på det aftalte nummer - eller på "æggeuret".
Koden til saunaen og de øvrige faciliteter er ikke ændret - med efterfølgende *
på saunaen og # på de andre døre.
Som det gerne skulle fremgå - også med denne mail - er vi gået over til
anvendelse af systemet "Conventus" for dele af det administrative arbejde i
bestyrelsen. Sig endelig til hvis I erkender uhensigtsmæssigheder i den
forbindelse. Vi vil løbende evaluere, hvor store dele af systemet vi vil
implementere. Overgangen skulle på sigt gerne lette det administrative
arbejde i VISKI - herunder medlemsregistrering og økonomi.
Vi håber, vi må få en rigtig dejlig vinterbadesæson - med færre
(sauna)udfordringer end i den seneste.
Endvidere håber vi på, at rigtig mange medlemmer - af sig selv - byder sig til
med en hjælpende hånd - enten som tovholder for de opgaver, vi ved, der
hører til VISKI som vi kender klubben i dag - eller i det daglige virke i klubben.
Med venlig VISKI-hilsen
Michael

