Foreningen Vinterbaderne i Skive
VISKI
Ordinær generalforsamling den 24. februar 2012, referat
Tilstede var ca.32 stemmeberettigede medlemmer ud af 86.
Badning kl. 16.00 var i år uden is og i fint vejr der var rigeligt med frisk vand ved broen.
Kl. 17.00 bød Karsten velkommen til generalforsamlingen. Formanden startede kort med at orientere om, hvad der var foregået aftenen før på Roklubbens generalforsamling. Roklubbens bestyrelsen havde her fået forsamlingens opbakning til at ophæve vores nyligt indgåede kontrakt med virkning fra den 1.3. 2012, altså med under en uges varsel. VISKI’s bestyrelse er helt uforstående og
uforberedte på denne beslutning, og det overlades nu til Skive Kommune at finde ud af om det er
noget roklubben har lov til og hvad vi i så fald så skal gøre.
Vi forstår det ikke, vi har en fantastisk klub, og vi synes selv, at vi har et udmærket forhold til roklubbens medlemmer, som for en stor del også er sammenfaldende med VISKIS medlemmer.
Roklubben brugte meget tid på VISKI på deres generalforsamling. Og da vi ikke kan gøre andet end
at afvente situationen, behøver vi ikke at bruge meget mere tid på roklubben her.
Også i år var der diasshow som støtte til generalforsamlingen og med Peter Mikkelsens generalforsamlingssang på skærmen startede vi traditionen tro med at synge generalforsamlingssangen.
Efter sangen blev Niels Peder Nielsen (NP) foreslået og valgt som dirigent og Christian Ramsgaard
blev valgt til referent.
Punkt 1) NP, takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
NP Gennemgik dagsordenen, som blev godkendt.
Punkt 2) Formandens beretning.
Også i 2011 har der været mange arrangementer. Den 01.01 Nytårs knald på isen, Skive Dyk var
inviteret. 08.01 Indvielse af de nye lokaler, et meget fint arrangement sammen med roklubben, med
fest og taler fra både Roklubbens formand og Karsten Hvoldal. 14.01 Sauna Gus, Michael tog et
fantastisk initiativ, som siden er gentaget med succes både i december 2011 og januar 2012. 21.01
Fuldmåne badningen. I Uge 5 blev gulvene i omklædningsrummene brækket op 1. gang desværre
uden den store virkning det blev nærmest værre. 25.02 Generalforsamling 2011. her blev vist en
lille billedserie fra begivenheden.
Udenfor VISKI regi arrangerede Svend en skitur i foråret, som Svend kalder Hovski, fordi det er
Skibonitter der tager til Hovden i Norge. Også her var der nogle fine billeder.
En del ”pensionister” med Svend i spidsen har haft den ”uvane” at bade også om sommeren, ja faktisk hele året, og de har mødtes kl. 8.00 et par gange i ugen (tirsdag og torsdag) og bader ved strandtangen. Uden for sæsonen har man ikke benyttet Roklubbens lokaler.
Den 18.05 havde vi en dejlig tur til Sundsøre vinterbadeklub. Svanen ”Den grimme ælling” ligger i
Sundsøre, men vinterbaderne i Sundsøre bruger den ikke, da den ikke egner sig til dette formål. Eva
takkede for at vi måtte komme, vi sang en sang og der blev overrakt en flaske whisky til værterne.
Den nye sæson startede den 2. oktober, hvor vi badede fra strandtangen i det dejligste vejr.
Fredag eftermiddag den 9. dec. havde Michael Queck arrangeret Sauna Gus i VISKI med romersk
tema ved Anne fra DGI-byen i Herning. En dejlig varm sauna, en fjord fyldt med masser af friskt og
dejligt koldt vand samt tre forskellige æteriske olier, to slags skrubbecremer samt lækker frisk udskåret frugt, nødder, vand, tranebærjuice og stearinlys udgjorde ingredienserne til en helsebringende
Sauna Gus.
I damernes omklædningsrum hvor vi mødtes, var lyset slukket, stearinlys i farvede glas var tændt
og der var dækket et flot bord med alle lækkerierne. Der var en dejlig intim, afslappet og forventningsfuld stemning i rummet (uddrag af Randis beretning, som kan ses på hjemmesiden).

Den 16.12 var der traditionen tro julesild. Eva havde købt de dejlige sild fra Lofoten. Chr. og Birgit
stod for resten af arrangementet. Godt gået. Enkelte fortsatte hele natten. 7. januar inviterede roklubben til nytårsparole. Fint arrangement, hvor de to klubbers formænd holdt tale om et godt og
frugtbart samarbejde. 13. januar var der igen Sauna Gus. Den planlagte vinsmagning hvor også roklubben var inviteret den 20. januar blev desværre aflyst pga. for lav tilslutning. Også i denne sæson
har der været isbryderplan. Tak til Svend og de øvrige isbrydere. Medlemstallet stiger fortsat. Vi er
nu pr. generalforsamlingsdatoen 86 betalende medlemmer. De der var medlem sidste år mens som
ikke har ønsket at være medlem i 2012 er nu slettet af medlemslisten. Medlemslisten på nettet er
sløjfet ind til videre. Vil måske fortsat skulle ligge på en lukket side pga. registerloven. Der er jævnlige møder i det Maritime Bruger Råd, VISKI har besluttet at sponsorere 2.500,- kr. til en legeplads
ved havnen. Vi har ikke umiddelbare planer om at deltage i ”Maritim dag” den 12. maj 2012. Måske med ophængning af nogle billeder. Med hensyn til nyt klubhus på strandtangen vil det nok have
lange udsigter, men klubben arbejder fortsat på at få kommunen med på en løsning omkring bedre
bademuligheder både for sommer og vinterbadere fra molen ved sjægtehusene. Maritime drømme Rent liv, og mange andre argumenter skal fremføres og passer fint ind i Kommunens strategi.
Ved godkendelse af referat forhørte John M. om nogle frivillige medlemmer måtte arrangere et eller
andet til Maritim Dag, hvis der var interesse for det. Vi har jo en plastikpool, der kunne anvendes.
Det kan selvfølgelig lade sig gøre. Herefter blev beretningen godkendt.
Punkt 3) Heidi gennemgik regnskaber, i år på storskærm. Regnskabet udviste et pænt overskud på
omkring 11.000,- kr.
Ved godkendelsen forhørte John M. om man havde overvejet nogen form for passivt medlemskab.
Det er diskuteret i bestyrelsen, og ind til videre vil det ikke kunne lade sig gøre, så længe roklubben
går så meget op i, at det kun er fuldt betalende medlemmer der må komme i klubben. I øvrigt kræver det også en vedtægtsændring, så det kan ikke lige komme til at ske. Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4) Ingen forslag er indkommet.
Punkt 5) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog 400 kr. pr. medlem, godkendt.
Der var dog nogen diskussion Der var forslag til både 500 kr. og 900 kr. Forsalget omkrig de 900
kr. var begrundet i ønsket om opsparing til et nyt klubhus ved rent vand og gode bundforhold.
Der var dog enighed om at der ikke ville være mange vinterbadere tilbage, hvis kontingentet kom
op i disse højder.
.
Punkt 7) Valg til bestyrelsen
Eva Hvid har besluttet at trække sig. Bestyrelsen har opfordret Tanja Hansen og Michael Queck til
at stille op sammen med Svend Purup som genopstiller.
Der blev uddelt 32 stemmesedler, hvorpå man kunne stemme på to af de opstillede.
Resultatet blev at Svend fik 30 stemmer Tanja fik 18 stemmer og Michael fik 15 stemmer.
Tanja bliver således nyt medlem af bestyrelsen.
På valg som formand var Karsten Hvoldal. Karsten var på baggrund af de sidste dages begivenheder
villig til at stille sit mandat til rådighed. Bestyrelsen var dog enig om, at Karsten ikke måtte trække
sit kandidatur, hvilket blev bakket op med mere end 100% af generalforsamlingen. Karsten fortsætter således som formand.
Punkt 8) Valg af suppleanter. 1. suppleant Tanja Hansen er nu blevet valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrede Michael Queck som 1. suppleant, Lars Jørgensen genopstiller som 2. suppleant. Michael og Lars blev valgt.
Punkt 9) Valg af revisor Birte Nielsen blev valgt som ny revisor og afløser Annette Christiansen,
Steen E. Nielsen genvalgt til revisorsuppleant.
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Punkt 10) Eventuelt.
John M. bemærkede, at der denne gang var indkøbt Dansk Pilsner og ikke som vanligt, de lokale
Hancock. Bestyrelsen beklagede fejlen og lovede, at det aldrig ville ske igen.
Karsten orienterede igen om nogle facts omkring samarbejdsaftalen. Der var en livlig debat, og alle
var enige om, at det måtte være i alles interesse, at striden hurtigt blev bilagt, så lokalerne kunne
udnyttes bedst muligt i overensstemmelse med kommunens ønsker.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og blev kvitteret for arbejdet med en flaske som blev overrakt af formanden.
Formanden takkede herefter Eva for sit store arbejde i bestyrelsen. Svend overrakte Eva en hvidvinsgave.

Der blev derefter budt velkommen til det lettere traktement.
Også i år: Mexicansk pandekage med salat. Ikke dårligt.
ÅRETS VIKING blev traditionen tro udnævnt af den siddende Viking/Skjoldmø, i år Anders Møller Larsen. Andreas udnævnte Børge Fæch med disse ord: Jeg er den unge, og jeg beundrer dig for
dit altid fantastiske humør og din helt utrolige udholdenhed og kærlighed til vinterbadning. Jeg
kender ikke nogen der bader så meget som dig. Hvis man kan være som dig, er det ingen sag at blive ældre. Jeg blev valgt fordi jeg på trods af min alder "holdt ud og holdt fast". Når jeg vælger dig,
er det også med denne begrundelse. Med dit unge sind, vil du altid være et forbillede for mig.
ÅRETS PINGVIN Karsten Hvoldal rejste sig for at udnævne Årets Pingvin med disse ord, hvorved
vi skulle gætte hvem det nu var:
1 Årets Pingvin yder altid et godt bidrag til VIKSI og dens medlemmer
2 Årets Pingvin har introduceret nye medlemmer til klubben
3 Årets Pingvin er livsnyder nyder både kulde, varme, frisk luft og sol
4 Årets Pingvin motiverer og provokerer andre klubmedlemmer på en dejlig måde
5 Året Pingvin har gjort tjeneste i VISKIS isbrydertjeneste til alles store gavn
6 Årets Pingvin tager ofte og uopfordret en tørn med svaberen i bruserum og sauna
7 Årets Pingvin er opfindsom og har forslag til lys ved badebro og under vand
8 Årets Pingvin sømmer gerne ud til bøjen og motiverer gerne andre til at gøre ligeså
9 Årets Pingvin nyder gerne en stille stund på bænken øst for klubhuset inden badet
10 Årets Pingvin tager initiativ til en improviseret vinsmagning når den officielle vinsmagning bliver aflyst.
11 Årets Pingvin er vel nok den vinterbader der kan sidde længst i sauna
12 Årets Pingvin byder gerne på kolde øl i saunaen
13 Årets Pingvin har introduceret Sauna Gus Mesteren Anne for VISKI
14 Årets Pingvin har indkøbt nyt alternativt lys til sauna
15 Årets Pingvin har lovet at holde foredrag om krigen i Afghanistan om en måned
Årets Pingvin gør med andre ord en hel masse for os alle sammen.
Det var let at gætte, men hvor var pingvinen? Nu gik det først op for os at pingvinen var fløjet, Michael Queck var netop taget hjem, idet han havde opfattelsen af, at vi var færdige med det officielle
program.
Derfor måtte Michael vente med at får pingvinen til søndag morgen.
Kopi af diplomer kan ses på hjemmesiden.
Efter igen en hyggelig sammenkomst, takkede Karsten for fremmødet, og arrangementet var slut.
Ref. Christian Ramsgaard
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