Foreningen Vinterbaderne i Skive
VISKI
Ordinær generalforsamling den 26. februar 2010, referat
Tilstede var ca.36 stemmeberettigede medlemmer
Badning kl. 16.00 var i år rigtig vinterbadning fra vore huller i isen, omend gråvejr og tø, så nu går
det måske mod varmere tider og forår.
Saunaen er stadig den samme, men også her er der lys for enden af tunnelen.
Kl. 17.00 bød Peter velkommen til generalforsamlingen og opfordrede til at vi skulle synge generalforsamlingssangen. Se teksten på hjemmesiden øverst til venstre.
Efter sangen blev Mads Østergaard foreslået som dirigent.
Punkt 1) Mads Østergaard der blev valgt som dirigent, konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.
Endvidere blev dagsordenen gennemgået og godkendt af forsamlingen.
Christian Ramsgaard blev valgt til referent.
Punkt 2) Formandens beretning.
Der var i år specielt 2 ting, som man kunne hæfte sig ved.
For det første har Kong Vinter vist sig fra den gode side, og skænket os en rigtig vinter med sne og
is, som nu har varet snart 2½ måned. Desværre var det ikke muligt at få Krabbe ind i lystbådehavnen, så det har vi selv måttet klare, Der blev rettet stor tak til alle isbryderne.
For det andet ser det nu endelig ud til, at der er kommet skred i ombygningsplanerne. Der er bevilget 70.000,- til kloak. 528.000,- til ombygning. Roklubben bidrager med 100.000,- og vi bidrager
med 40.000,- Hvoraf vi har fået de 20.000,- i tilskud fra Beach Party. Ca. 7.000,- kr. i materialetilskud til ovn, resten skal vi selv finansiere.
Projektet er endnu ikke lavet. Og man er fra roklubbens side indstillet på, at satse på den helt rigtige
løsning, hvilket indebærer, at de bevilgede penge ikke slår til. Roklubbens bestyrelse er derfor ved
generalforsamling i går blevet bemyndiget til at gå videre med den mulighed, at låne nogle penge
ved kommunen, som så afdrages over en periode. Man vil satse på, at få skabt et budget på 1.4 mil.
Roklubben mangler plads, så det kunne være en mulighed at lægge både omklædning og sauna op
på 1. sal.
Herefter fremhævede formanden en række ting som var sket i 2010:
10.000,- kr. fra Beach Party. Materialetilskud. - Hjertestarterkursus, Jane og Eva. - Grønt kort. Spejdertræf. - Bustrupfonden søgt uden resultat. - Oprensning af bunden ved broen blev ikke lavet så godt som lovet. - Hjemmesiden meget vigtig for vores ansigt udadtil. Mange henvender sig
via vores hjemmeside, som altid er aktuel og opdateret. - SIF er en god støtte på mange områder,
og vi er glade for at vores projekt med Sauna nu er helt oppe på en fjerde plads. - I forbindelse
med aktivitetsdag i Skive Havn sidste år, havde Christian lavet et meget underholdende display med
billeder fra vintersæsonen. - I år er aktive ”isbrydere” inviteret med til Kommunens lederfest. TV-Skive har lavet et meget fint indslag om VISKI. - VISKI’s ”hængekøje” blev nævnt, det er
her, hvor de ideer til arrangementer, vi endnu ikke har gennemført ligger. Alle er velkomne til at
komme med forslag til arrangementer og ture.

2009-2010 sæsonen har været en fin sæson: Fur - Sæsonstart på Strandtangen - Whisky- og
Romsmagning - Julesild mm. og den 7. marts går turen til Ålborg, og Jane har en plan med
Sundsøre.
I år slutter vi med udgangen af marts, da det normalt er således, at forårsfornemmelser i april, og
dårligere vand får deltagerantallet til at falde, men måske bliver foråret senere i år, så alle der har
lyst kan selvfølgelig bade i april
Det gode samarbejde med Roklubben blev nævnt. Der blev takket for et godt arbejde i bestyrelsen,
Bodil med et fint regnskab og arbejde indadtil, og Christian med hjemmeside og skrivelser udadtil.
Eva og Jane med utrættelig indsats ved arrangementer, med aftaler og tilmeldinger.
Alle også VISKI’s medlemmer er gode og hurtige til at hjælpe, det indre liv er vigtigt for en klub
der er levende og fuld af spræl.
VISKI - det er hvad vi gør det til. Mange tak til alle der byder ind til en fin sæson.
Mads Østergaard takkede for beretningen, og spurgte om der var nogle bemærkninger.
- Steen E. Nielsen: Meget tilfreds med beretningen. ”Jeg får mere end jeg betaler for”
- Leo B Rasmussen takkede også formanden, og medgav, at det var bedre at vente og få det rigtige
resultat med hensyn til sauna, som måske andre - Hotellet og sejlklubben kunne få glæde af. Det
kan godt betale sig at skynde sig langsomt .
- Kirsten Rathjen spurgte hvem der var arkitekten. Roklubben og Skive Kommune står for det, men
vi vil selvfølgelig også kunne påvirke sagen med vores ønsker.
Beretningen blev godkendt
Punkt 3) Bodil Lie gennemgik regnskaber, der udviste et overskud på 9.258,34 kr.
Regnskabet blev godkendt, og medlemskort blev uddelt til de fremmødte.
Punkt 4) Indkomne forslag. Der er ikke kommet forslag.
Punkt 5) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uforandret 350 kr. Godkendt.
Punkt 6) Valg til bestyrelsen
Peter Mikkelsen har besluttet at trække sig. Bestyrelsen har opfordret Karsten Hvoldal til at stille op
som formand, hvilket Karsten har sagt ja til. Bestyrelsen har endvidere via mail og direkte opfordret
medlemmerne til forslag. Dette har resulteret i at Svend Purup Knudsen har meldt sig som kandidat
til en af de ledige poster. Svend stiller således op til en af de to menige bestyrelsesposter sammen
med Eva Hvid, som er villig til genvalg. Der er således ikke grundlag for kampvalg, og forsamlingen var enige om sammensætningen af den nye bestyrelse på det fremførte grundlag.
På opfordring fortalte de to nye bestyrelsesmedlemmer kort om sig selv.
Punkt 7) Valg af suppleanter Randi Woxholt genvalgt, Lars Jørgensen valgt som 2. suppleant.
Punkt 8) Valg af revisor Annette Christiansen Genvalgt, Steen E Nielsen valgt til puppleant.
Punkt 9) Eventuelt. Peter har en hilsen fra Michael, som er på tjenesterejse. Vil gerne hjælpe når
han kommer hjem. Svend ville gerne, at der blev gjort mere for, at vi kunne komme til at lære hinanden bedre at kende.
Mads afsluttede mødet, og Peter takkede Mads for indsatsen og kvitterede med en buket blomster..
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Der blev derefter budt velkommen til det lettere traktement.
Pålægskagemændene var meget lækre (fra Byens Smørebrød i Vestergade) og slog lige til. I år havde vi ikke glemt snapsen.
ÅRETS VIKING blev traditionen tro udnævnt af den siddende Viking/Skjoldmø, i år Else Højriis.
Titlen gik til Bodil Lie som tak for hendes hyggen om os, med julesild og platter og meget andet.
Bodil blev iført Vikingehjelm og fik overrakt vandrepokal og diplom.
ÅRETS PINGVIN er en ny udnævnelse af en person der har været med til at sprede liv og lys i
VISKI. Årets Pingvin går i år til Karsten Hvoldal, fordi bestyrelsen mener at han netop lever op til
prisens præmisser. Karsten fik overrakt en pingvin i glas og et diplom.
Kopi af diplomer kan ses på hjemmesiden.
Arrangementet sluttede med, at Christian takkede Peter for de 6 år på formandsposten med overrækkelse af en falske Whisky.
Eva takkede Jane for hendes store arbejde i bestyrelsen og overrakte hende en buket blomster.
Efter igen en hyggelig sammenkomst, takkede Peter for fremmødet, og arrangementet var slut.
Ref. Christian Ramsgaard
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