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VISKI
Ordinær generalforsamling den 25. februar 2011, referat
Tilstede var ca.35 stemmeberettigede medlemmer
Badning kl. 16.00 foregik igen i år fra vores, af isbryderne bevarede, hul i isen på nordsiden af broen. Der er omslag i vejret, så nu går det måske mod varmere tider og forår.
Saunaen er ny, og saunaovnen er blevet udskiftet til den korrekte størrelse, så der er virkelig saunavarme nu.
Kl. 17.00 bød Karsten velkommen til generalforsamlingen. Da vi nu er gået ind i EDB alderen var
der nu slides fra Karstens Computer på storskærm. Her stod teksten til Peter Mikkelsens generalforsamlingssang, som vi startede med at synge.
Efter sangen blev Niels Peder Nielsen (NP) foreslået som dirigent og Christian Ramsgaard blev
valgt til referent.
Punkt 1) NP blev valgt som dirigent, takkede for valget og ville forsøge at få generalforsamlingen
afviklet i en afslappet atmosfære.
NP kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
NP Gennemgik dagsordenen, som blev godkendt med den bemærkning, at forslaget til vedtægtsændring i punkt 4 blev præciseret således at:
Ændringen i §5 stk. 2a kun omhandler første afsnit i stykket, og at andet afsnit ikke ændres.
Punkt 2) Formandens beretning.
Formanden gennemgik aktiviteter, tiltag og forhandlinger i årets løb, ledsaget af flotte sigende slides.
- Et af årets største skelsættende begivenheder er, at vi nu har fået nye omklædnings- og baderum.
- Også i denne sæson har der været masser af is og takket være et utrætteligt isbryderhold med
Svend i spidsen, har der kunnet bades hele tiden.
- 7. marts. En god oplevelse var turen til Isbjørnen i Ålborg. Vi blev meget venligt modtaget. Først
blev vi beværtet med et overdådigt morgenbord med alt hvad hjertet kunne begære. Herefter badning. Et enkelt hul i isen med en stige, så sauna, en hyggelig sauna med stort vindue mod den flotte
udsigt over fjorden. En rigtig fin tur.
- 28. marts havde vi afslutning med morgenkaffe i Roklubben. Afslutning på den mest isrige sæson
i klubbens historie.
- Aprilturen var tilrettelagt af Jane, og gik til Sundsøre. Der er ikke de store faciliteter til omklædning, men der er noget fantastisk vand, og det bliver hurtigt dybt. Efter badningen var der kaffe på
Sundsørehus. En stor tak til Vinterbaderne i Sundsøre.
- 19. juni var der Maritim Dag, et arrangement, hvor alle de maritime klubber på havnen præsenterede sig. Her fik vi opstillet et trækar, som blev forsynet med vand og afkølet med store isblokke fra
Rønbjerg Is. Det var et fint arrangement, og der var kun glade ansigter på de billeder der blev taget.
- 3. Oktober var der sæsonstart, og pga. ombygning i Roklubben badede vi den første måned fra
Sejlklubben, som velvilligt havde stillet deres omklædningsrum til rådighed for os. Tak til Roklubben for velvillig assistance med at give os husly.
- 31.oktober stod de nye flotte omklædningslokaler klar i Roklubben. I saunaen er der god plads,
og der er lavet nye fælles regler for brug af sauna. Desværre var der en del tekniske mangler efter
ombygningen, som nu er rettet.
Der er stadig nogle problemer med, at der slæbes en del skidt ind på gulvene i omklædningsrummene, det vil vi nu prøve at afhjælpe ved at have kar med rent vand stående udenfor indgangsdørene,
så man kan skylle fødderne inden man går ind. Succesen kommer an på en prøve.

- 14. november gik novemberturen til Lemvikingerne i Lemvig. Her var masser af vand, og også en
hyggelig sauna med udsigt over fjorden. Også her blev vi budt på kaffe og morgenbrød. Tak til
Lemvikingerne.
- Juleaftens dag og nytårsaftens dag var badningen rykket frem til kl. 9.00. Juleaftens dag var præget af rigtig mange nissepiger, og nytårsaftens dag havde vi besøg af Dykkerklubben, som var meget indstillet på at gøre det til en tradition. Svend var fyrværkerimester.
- 8. januar var der igen nytårskur og indvielse af de nye lokaler. Tak til Roklubben som stod for et
meget flot arrangementet.
- 14. januar havde Michael Queck taget initiativet til et japansk inspireret saunaarrangement. Dette
var en stor succes, og er siden gentaget med indiansk tema. Tak til Michael, som nu er et halvt år i
Afghanistan. I hans fraværd har Kirsti, Lars og Eva Hvid taget over.
- 21. januar var der fuldmånebadning. Desværre var det overskyet, men alligevel en dejlig aften
med månerunde pizzaer.
Viski og fremtiden. Formanden redegjorde for de problemer der er opstået i forbindelse med genforhandlingen af samarbejdsaftalen med Roklubbens bestyrelse og den efterfølgende debat og afstemning på Roklubbens generalforsamling.
VISKI har tilbudt at ændre den hidtidige betaling for brug af lokalerne fra 100 kr. pr. familiemedlem til 200 kr. pr. enkelt medlem. Denne stigning skulle være en fair betaling for at VISKIs medlemmer har lov at benytte klublokalet på lige fod med Roklubbens medlemmer. Skive Kommunes
anbefaling er ligeledes en betaling på 200 kr. til dette formål. (Kommunen betaler lys, vand, varme,
ejendomsskatter og udvendig vedligeholdelse på bygningerne). Den eneste udgift Roklubben har
som kan relatere sig til VISKI, er indvendig vedligeholdelse og rengøring).
Roklubbens bestyrelse var under forhandlingerne blevet splittet i 3 grupper.
Der var en lang debat og mange afstemninger, og enden blev at ingen af de stillede forslag kunne
opnå flertal på Roklubbens generalforsamling. Hermed var alle forslagene faldet, og derfor gælder
den gamle aftale stadig. Ifølge den gamle aftale er der ingen restriktioner for VISKIs medlemmernes adgang til omklædning, bad og sauna i forbindelse med vinterbadning.
Det blev præciseret at bygninger og grunden tilhører Skive Kommune og at Roklubben alene har
brugsretten til bygningerne. Roklubben må ikke opkræve husleje da kommunen ejer lokalerne, men
VISKI må yde Roklubben en forholdsmæssig omkostningsgodtgørelse for rengøring og vedligeholdelse af de lokaler som VISKI har adgang til. Der er lavet beregninger, der viser, at VISKI, selv
med 100 kr. pr. medlem, har betalt mere, end det der svarer til vores andel. Vi har tilbudt at betale
200 kr. pr. medlem.
Vi forventer at vi med Roklubbens nye bestyrelse kan udarbejde en fair aftale til fælles gavn for
begge klubber.
Formanden orienterede endvidere om Det Maritime Brugerråd og Vandskiklubbens problemer.
Til slut blev der redegjort for bestyrelsens visioner, med hensyn til bedre badevand og bundforhold
samt ønskerne om egne lokaler. På skærmen blev vist tegninger, til underbygning af visionerne.
Tegningerne blev forklaret af Chr. Ramsgaard. Formandens beretning blev godkendt, men Kaja
Jørgensen havde et par kommentarer, som vil blive taget op under eventuelt.
Punkt 3) Bodil Lie gennemgik regnskaber, i år på storskærm. Regnskabet udviste et underskud på
9.731,64 kr. Regnskabet blev godkendt, og medlemskort blev uddelt til de fremmødte.
Punkt 4) Bestyrelsens forslag om ændringer af vedtægterne.
Bestyrelsen har fremlagt 2 forslag til Vedtægtsændringer. Dels at afholdelse af generalforsamling
SKAL være i februar, og at kontingent fremover skal forfalde pr. 1. februar, og ikke længere kan
dække husstanden, men skal være et individuelt medlemskab. Begge forslag blev enstemmigt vedtagetPunkt 5) Indkomne forslag. Ingen forslag indkommet
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Punkt 6) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog 350 kr. pr. medlem, godkendt.
Der var dog nogen diskussion om eventuelle rabatter for børn og husstandsmedlemmer.
Bestyrelsen vil se på eventuelle muligheder men også set i lyset af ny samarbejdsaftale.
Punkt 7) Valg til bestyrelsen
Bodil Lie har besluttet at trække sig. Bestyrelsen har opfordret Heidi B. Møller Volke til at stille op
som kasserer, hvilket Heidi har sagt ja til. Herudover var Chr. Ramsgaard på valg. Heidi og Chr.
blev valgt.
Punkt 8) Valg af suppleanter. 1. suppleant Randi Woxholt genopstiller ikke. Bestyrelsen har opfordret Tania Hansen som 1. suppleant, Lars Jørgensen genopstiller som 2. suppleant. Tania og Lars
blev valgt.
Punkt 9) Valg af revisor Holger Hvid Olesen genvalgt, Steen E Nielsen genvalgt til suppleant.
Punkt 10) Eventuelt.
I forbindelse med debatten om samarbejdsaftalen, havde Kaja det synspunkt, at vi måske ikke skulle
fokusere så voldsomt på brugen af selve klublokalet til dagligt, idet hun var af den opfattelse, at vi
alligevel ikke ville bruge det så meget.
Jette Bregendal, som også havde været med til generalforsamling i Roklubben roste Karsten for sin
måde at fremføre VISKIS synspunkter på.
Kirsten Traberg, som er nyt medlem i VISKI takkede for den positive måde man som nyt medlem
bliver mødt i klubben af både bestyrelse og medlemmer, hun pointerede ligeledes den gode information om relevante forhold.
Logokonkurrencen er i gang. 18 forslag er hængt op, og stemmesedler blev udleveret. Der blev tilbageleveret 31 udfyldte stemmesedler, som efterfølgende vil blive behandles med henblik at få lavet
det helt rigtige logo.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og blev kvitteret for arbejdet med en flaske som blev overrakt af Eva.

Der blev derefter budt velkommen til det lettere traktement.
Som noget nyt: Mexicansk pandekage med salat. Ikke dårligt.
ÅRETS VIKING blev traditionen tro udnævnt af den siddende Viking/Skjoldmø, i år Bodil Lie.
Titlen gik til Andreas Møller Larsen som tak sin udholdenhed og lyst til at være sammen med os
"gamle". Andreas er afholdt på grund af din store udstråling, der gemmer sig altid en kvik og sjov
bemærkning bag den stille fremtræden og bag det lange hår! Andreas blev iført Vikingehjelm og fik
overrakt vandrepokal og diplom.
ÅRETS PINGVIN blev i år udnævnt af den første pingvin i VISKI’s historie, Karsten Hvoldal.
Titlen gik til Svend Purup Knudsen, for sin utrættelighed omkring hjælp med alting og i særlig grad
med det store arbejde, det har været at holde badehullet isfrit. Svend fik overrakt den eftertragtede
glaspingvin og et diplom.
Kopi af diplomer kan ses på hjemmesiden.
Arrangementet sluttede med, at Eva takkede Bodil for de 7 år i bestyrelsen med overrækkelse af vin
og blomster. Bodil blev hyldet med stående bifald.
Eva håbede, at traditionen med Bodils juleplatter kan fortsætte, selvom Bodil har trukket sig fra
bestyrelsen.
Efter igen en hyggelig sammenkomst, takkede Karsten for fremmødet, og arrangementet var slut.
Ref. Christian Ramsgaard
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