VISKI Generalforsamling d. 21. februar 2014
Formandens beretning.

Det er med nogen ydmyghed, at jeg som udpeget formand får muligheden for at give årets
formandsberetning.
VISKI er en fantastisk klub – ikke mindst pga. jer medlemmer – jeres engagement, opbakning,
holdninger og smittende humør. Noget jeg personligt ikke ville være foruden – og noget der gør
det ret enkelt at være formand.
Jeg har i det forløbne år ikke mødt nogen modgang eller negativ stemning overhovedet. Kun
konstruktive forslag og glade medlemmer.
Vi er ved at stå ved en milepæl – vi har rundet de 90 medlemmer.
Vi har i indeværende år haft en netto medlemstilgang på 30 % - og medregnet de udmeldelser – vi
har haft betyder det at vi har, kunne sige velkommen til omkring 30 nye medlemmer. Dette giver
naturligvis nogle udfordringer – både i relation til klubidentitet – men også selve livet i klubben.
Vores nuværende faciliteter sætter sine naturlige begrænsninger for hvor mange medlemmer vi
kan huse – i hvert fald til fællesbadning om fredagen.
Den meget positive medlemstilgang er en udvikling vi skal være klar til at tackle – også
fremadrettet.
Vi nærmer os et kritisk punkt – hvor vi i hvert fald ikke har behov for at gå ind i nogen form for
aktiv hvervning til VISKI. Vi har behov for frit at drøfte hvorledes vi kan holde sammen på klubben
samtidigt med at vi vokser.
Netop for at imødegå ”trængsel” og for at lette adgangen til vores faciliteter – har vi som I ved
iværksat nogle hurtige tiltag:
- Udvidelse af de faste badedage og tider – således, at der nu fast kan bades TIR, TOR og SØN
morgen og ONS eft og FRE eftermiddag.
- Opsætning af nøgleboks (og kodehængelås) så alle medlemmer har fri adgang til faciliteterne
ugens 7 dage.
- Mulighed for at tænde saunaen udenfor de faste badetider.
Dette har haft en positiv effekt på ”trængselsproblemerne” – men har haft den utilsigtede effekt,
at fællessamlingerne så småt er ved at løbe ud i sandet. Dette ikke mindst pga. saunaens nye
fantastiske placering (som jeg kommer tilbage til).
Saunaen bliver heldigvis brugt rigtigt meget – hvilket naturligvis kan ses på strømforbruget.
Kommenen har bevilget et årligt driftstilskud på 7500,-. Alt efter hvilken afregningspris der regnes
med – men ved kr. 2,- /kwt - så kommer vi til at overskride dette. Om der så automatisk kommer
en opkrævning til dækning af merforbruget er usikkert – da vi udover bimåleren i saunaen kører
på en fælles elmåler med DYK og SKIW. Men jeg anbefaler, at vi i budgettet fremadrettet laver en
buffer på kr. 5000,- til ”uforudsete driftsomkostninger”.
Vi deler jo lokaliteter med SKIW – eller rettere sagt vi låner officielt SKIW af kommunen tildelte
lokaler.
Dette sker helt problemfrit – hvor vi har fået den stående aftale at VISKI er førstebrugeren i

perioden 01 OKT – 30 MAR – og SKIW i sommerperioden. Vi har dog adgang hele året under
skyldig hensyntagen til denne opdeling. Jeg har kun mødt imødekommenhed fra SKIW side og med
deres egne ord, ” det er næsten pinligt at det er VISKI der ”låner” af SKIW og ikke omvendt – da
VISKI jo er klart størstebruger”. Det er et samarbejde vi klart fortsat skal dyrke.
SKIW barsler med nogle tanker omkring lokaliteterne på middellang sigt – noget jeg vil gå i dialog
med dem om når ideerne modnes lidt mere – og noget jeg naturligvis vil orientere jer om når eller
hvis det får indflydelse på VISKI. SKIW hovedfokus vil dog fortsat være rettet mod Marienlyst
På den lange bane drømmer jeg naturligvis om forbedrede omklædningsfaciliteter – ved siden af
en stor stationær sauna – som er placeret med panoramaudsigt på eller ved fjorden. Noget jeg
mener, kun kan komme til virkelighed i regi af kommunens ”Maritime drømme 2”. Et arbejde som
jeg er klar til at kaste mig helhjertet ind i når tid kommer.
Ingen formandsberetning uden et kort tilbageblik på de forgangne 12 måneder:
25 JAN: Fuldmånebadning – skyfrit og hyggeligt med oste fra Thise
5 APR: Sæsonafslutning og dåb af Sauna ”Saling Banks Svedekasse” -> sponsoraftale gældende for
to år.
APR. Sauna i vinterhi på Værftet -> velvilligt stillet til rådighed af Lars Klok
26 APR (St. Bededag – konfirmations weekend…) Strandrensning. Et nyt tiltag med logistiske
udfordringer. Hyggelig formiddag der blev afsluttet med grillpølser og en lille en der gav et
overskud på ca. kr. 4000,- til klubkassen. Noget vi vil gentage 3 MAJ i år. Så reserver dagen allerede
nu.
15 JUN: Sommerhygge Grill – AFLYST pga. manglende tilmelding. Naturligvis helt uforståeligt –
men måske skulle vi prøve igen til sommer ☺

7 SEP (7-9-13) Klarmelding af Badeplatformen. Efter et meget langt tilløb og arbejde med
indhentning af mange tilladelser fra nær og fjern – og en masse manuelt arbejde blev den færdig.
Et fantastisk byggeprojekt der har vist sit værd. Der er allerede opnået en del erfaringer – som
betyder at der bl.a. etableres et ekstra trin og vi overvejer for en form for belysning både over
vandet – men også i form af undervandsprojektører. Vi mangler at få erfaringer med rigtig
isbrydning – men det kommer jo nok. Men en ting er helt sikkert – vandkvaliteten kan ikke
sammenlignes med det vi tidligere har dyrkede inde i havnen.
Udgifterne blev efter ansøgning dækket (i stort) af kommunen.
SEP/OKT: Facelift af saunaen. Sidste år skulle det gå rigtigt stærkt med at få lavet vores mobile
saunaløsning – og der var ting der blev sprunget over. Saunaen fik inden sæsonstart helt ny
yderbeklædning og ”skøjter” på – så den nu står som faktisk ny – takket være klubbens
professionelle håndværkere ☺
29 SEP: Sæsonstart med fuldt hus og glade medlemmer
7 NOV: ”Udsolgt” Saunagusarrangement med besøg fra DGI-huset i Herning. Efterfulgt af både
pizza, øl, vin og hygge.

3 DEC: Som forsøg og efter dialog med kommunen og Hotel Strandtangen blev det flyttedag for
saunaen. Forudsætningen var bl.a. trækning af strøm fra klubhuset ud til enden af Sjægtehusene.
Et stort og vådt arbejde – og en udgift på 11000,-. Vi har nu fået en sauna med en helt unik udsigt.
5-6 DEC: BODIL – behøver jeg at sige mere? Det var ligeved, at flytningen af saunaen havde været
tre dage for tidligt. Havde det ikke været for en hurtigt feberredning med improviseret ”tøjring” –
er jeg ret sikker på at vi havde endt i en situation hvor saunaen var væltet i fjorden. Men så kunne
vi nok havde hentet den samme sted som vi fandt trapperne til badeplatformen. Saunaen led
heldigvis ingen varig overlast – blev ”bare” lidt skæv – men med ny understøtning sker det næppe
igen.
22 DEC: Julebad med både nisser og nissepiger i ført festlige nissehuer og godt humør.
10 JAN: Nytårssild. 40 glade medlemmer deltog i dette traditionelle og meget hyggelige
arrangement. For første gang brugte vi ”Det Røde Klubhus”. Super sted til arrangementer med
tilslutning der overstiger hvad vores eget klubhus kan rumme.
16 JAN: Fuldmånebadning – desværre var månen skjult bag et par tykke skyer. Men det
efterfølgende hyggelige samvær over det dejlige ”sammenskuds”traktement fejlede intet.
Jeg har muligvis – eller skal vi sige helt sikkert glemt nogle af de dejlige stunder der har været de
forløbne år. Bl.a. muligheden for badning i sommersæsonen med fælles kaffe i solen med udsigt
over havnen.
Jeg har med vilje ikke nævnt enkeltpersoner og deres arbejde med at få alle disse aktiviteter og
arbejder gennemført – det havde simpelthen gået for vidt. Jeg har heller ikke nævnt den
forudsætningsskabende virksomhed som vores 16 dejlige medlemmer gennemfører i
rengøringsholdene.
Jeg har i det forløbne år bestræbt mig på løbende at give jer mest mulig informationer omkring
aktiviteter og de tanker som bestyrelsen på jeres vegne går og roder med.
Hvad fremtiden bringer ved ingen med sikkerhed – men følgende er planlagt:
Saunagus 7 MAR (udsolgt)
Besøg i Løgstør 9 MAR
Sæsonafslutning 28 MAR
Strandrensning 3 MAJ
Badning Nyk. Mors + muslingefestival 7 JUN
Måske Grillhygge
En del ”sommerarbejder” – bl.a. saunafordringer – vindue, afløb i forrummet, maling af trappe,
ekstra trin på platformen, belysning ved platformen og under vandet og sikkert en masse andet
Noget vi vil melde ud om for at få hjælp til.
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning – og ser frem til jeres spørgsmål og kommentarer – for
husk vi i bestyrelsen er til for jer.
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