Foreningen Vinterbaderne i Skive
VISKI
Ordinær generalforsamling den 22. februar 2013, referat
Tilstede var ca.35 stemmeberettigede medlemmer ud af 70.
Tak til SAM for velvillig udlån af lokale på stadion.
Badning kl. 16.00 foregik fra slæbestedet, hvor der var hugget et fint hul. Vejret var fint ca. 2 graders frost og 85 graders varme i saunaen.
Kl. 17.00 bød Christian velkommen til generalforsamlingen..
Niels Peder Nielsen (NP) blev foreslået og valgt som dirigent
Punkt 1) NP, takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Dagsordenen blev godkendt uden gennemgang.
Punkt 2) Formandens beretning.
2012 startede traditionen tro med nytårskur sammen med Roklubben. Herudover var der ikke meget
normalt dette år. Samarbejdsaftalen ophæves af roklubben, kommunens forgæves forsøg på at hjælpe os. Karstens afgang som formand. Konstituering af ny formand, og Michaels Indtræden som 1.
suppleant. Ekstraordinær generalforsamling. Klubben må under ingen omstændigheder nedlægges.
2. suppleant Lars Jørgensen afløser Tanja, som vælger at træde ud af bestyrelsen. Stor tak til Tanja
for hendes deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Per Nors gør et sidste forsøg med roklubben. Bruddet
med Roklubben bliver definitivt. Vanskelig sæsonstart i efteråret med lånte lokaler og ingen sauna.
Stor tak til Dykkerklubben og Windsurferne. Windsurfingklubben tilbyder, at vi kan låne deres hus
for resten af sæsonen, hvilket vi er meget glade for.
Da vi, efter sæsonstarten, kan se på fremmødet, at det ikke kan lade sig gøre at holde sammen på
klubben uden sauna, er en mobil sauna eneste mulighed. Denne laves på rekordtid af frivillige medlemmer og indvies 7. december 2012.
En ny fødsel, en ny tid. Ja faktisk bedre end nogen sinde. Saunaen er bedre med fin plads og udsigt
over fjorden. Der er nu tre badesteder, og selv slæbestedet i havnen er betydeligt bedre end vi har
været vant til. Omklædningsforholdene er snævre, men hjulpet af knage og hylder, fungere det.
Medlemmerne har holdt ved. Vi er nu 70 og der kommer stadig nye til.
Vi er glade for samarbejdet med windsurferne, og håber det kan gentages nogle år endnu, inden vi
får den endelige langsigtede løsning, med badeøen ude i fjorden.
Der er igen kommet gang i arrangementerne. Jule/nytårssild. Saunagus. Fastelavnsarrangement
sammen med dykkerne, og nu fuldmånebadning den 25. februar. Saunadåb den 3. marts.
Formanden benyttede lejligheden til at mindes to af vore medlemmer, som ar afgået ved døden.
Isbryderne og rengøringsholdet blev takket for deres indsats, og Svend blev takket for initiativet
omkring morgenbadning. Michael blev takket for sit arbejde med VISKI på facebook.
Beretningen kan i sin helhed ses på Hjemmesiden. Beretningen blev godkendt.
Punkt 3) Heidi gennemgik regnskaber, som blev uddelt. Regnskabet udviste ikke uventet underskud på godt 30.000,- kr. Dette skyldes, at vi har brugt stort set alle vores penge til den nye sauna.
Vi var stillet et mindre tilskud fra kommunen i udsigt, men da vores regnskab trods alt ikke var
kommet under 0 mente kommunen til sidst, at vi nok selv kunne betale. Det kan vi også, men så
mangler vi blot midlerne i den anden ende, når vi skal i gang med de endelige løsninger. Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4a) Bestyrelsen havde fremsat ønske om nogle ændringer til vedtægterne.
At bestyrelsen fremover konstituerer sig selv blev vedtaget med over 2/3 af de fremmødte.
At man fremover aktivt skal melde sig ud blev også vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødte.

Punkt 4b) Der var ikke indkommet forslag.
Punkt 5) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uforandret 400 kr. pr. medlem, godkendt.
Punkt 6) Valg af bestyrelse har af en eller anden årsag fået punkt nr. 7.
Punkt 7) Valg til bestyrelsen
Genvalg til Heidi og Christian
Punkt 8) Valg af suppleanter.
1. suppleant Jette Bregendal havde tilbudt at opstille. Blev valgt
2. suppleant. Uffe Thomsen blev foreslået og valgt.
Punkt 9) Valg af revisor Holger Hvid Olesen blev genvalgt.
Steen E. Nielsen blev genvalgt til revisorsuppleant.
Punkt 10) Eventuelt. VISKI har erhvervet indmaden til en rigtig VIP sauna, beklædning, møblement og en splinterny saunaovn. Skal anvendes i forbindelse med en endelig løsning.

Der blev derefter budt velkommen til det lettere traktement.
I år blev der budt på croissanter med dejligt fyld. Herefter kaffe med napoleonshatte.
ÅRETS VIKING blev traditionen tro udnævnt af den siddende Viking/Skjoldmø, i år Børge Færk.
Børge udnævnte Michael Queck med disse ord: Jeg udnævner dig fordi du om nogen er en rigtig
vinterbader, der forstår at sætte kulør på tilværelsen og i saunaen. En sauna som ikke mindst blev til
på grund af dig. Du var hurtigt ude og havde fundet den rigtige skurvogn, allerede før nogen havde
tænkt tanken. På nettet er du hurtig. En frisk handel og en billig saunaovn er hurtigt hjemme. Dit
gode humør er smittende og dine mange gode initiativer, såsom saunagus mm, er et stort aktiv for
klubben.
ÅRETS PINGVIN Årets pingvin uddeles til en person der giver andre lyst til at komme, ved at
skabe en god atmosfære omkring sig med lys, luft og liv. I år var bestyrelsen enige om, at netop
Bodil Brogaard besidder disse egenskaber.
Kopi af diplomer kan ses på hjemmesiden.
Efter igen en hyggelig sammenkomst sluttede arrangementet.
Ref. Christian Ramsgaard
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