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VISKI
Ordinær generalforsamling den 21. februar 2014, referat
Tilstede var 45 ud af 90 medlemmer.
Badning kl. 16.00, uden is og i fint vejr, som en forårsdag med krystalklart vand ved bademolen.
Kl. 17.00 bød Formanden Michael velkommen til generalforsamlingen, som i år pga. den store
tilmelding var henlagt til ”Det Røde Klubhus”. Michael startede med lidt praktiske oplysninger,
hvorefter vi sang Generalforsamlingssangen som er forfattet af klubbens initiativtager og tidligere
formand Peter Mikkelsen.
Generalforsamlingens punkt 1, Valg af dirigent:
Bestyrelsen kunne foreslå N.P. Nielsen, som blev valgt.
N.P. gav efter konstatering af generalforsamlingens lovlighed ordet til formanden.
Punkt 2, Formandens beretning.
Michael startede med at fremhæve klubbens fortræffelighed, ikke mindst på grund af de mange herlige medlemmer, med mange konstruktive ideer.
Se resten af formandens beretning ved at klikke på ”Se beretningen” under ”Møder”
Punkt 3, Regnskabet forelægges af kassereren.
Heidi fremlagde det reviderede regnskab, der i år kunne udvise et overskud på 4.900,- kr.
Regnskabet blev godkendt .
Punkt 4, Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Punkt 5, Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2015)
Bestyrelsen foreslog uændret årskontingent 400,- kr. pr. medlem. Dette blev godkendt.
Punkt 6, Valg til bestyrelsen. (for 2 år)
Svend Purup Knudsen, Lars Jørgensen og Michael Quick blev genvalgt.
Punkt 7, Valg af 1. og 2. Suppleant til bestyrelsen (for 1 år)
Jette Bregendal og Uffe Thomsen blev genvalgt.
Punkt 8, Valg af Revisor (for 2 år)
Birthe Nielsen blev genvalgt.
Punkt 9, Valg af Revisorsuppleant (for 1 år)
Steen E. Nielsen blev genvalgt. (takkede for valget)
Punkt 10, Eventuelt
Formanden, suppleret af Heidi, orienterede om Sponsoraftalen med Salling Bank, som nok ville
betyde, at vi må forvente en mere aktiv strategi fra bankens side, hvis vi vil oppebære det store
sponsorbidrag. Kunne f. eks være, at en fra banken kommer til en af vore sammenkomster, og fortæller om banken, og de fordele der er ved at have et lokalt pengeinstitut, og hvilke fordele der er
ved netop at være kunde i Salling Bank.

Mht. øl i køleskabet kunne Michael, berette, at ordningen har været god, og at det ikke har givet
nævneværdigt underskud, men at nogle af øllerne er blevet drukket uden betaling. Husk at lægge en
femmer.
Vi laver i klubben ikke arrangementer, så som polterabender mm, men man er velkommen til at
tage en ven eller bekendt med ned at bade. Det har flere benyttet sig af, og kvitteret med en flaske
eller to, så det har ikke været nødvendigt at indkøbe den slags i år.
Formanden fremdrog også TiTo fraktionen som et godt initiativ.
Karsten Hvoldal takkede for den mulighed der nu er for at fjernbetjene saunaovnen.
Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden.

Der blev herefter budt velkommen til det lette traktement.
Også i år: Mexikansk pandekage med salat fra Vestergade. Utroligt velsmagende.
ÅRETS VIKING blev traditionen tro udnævnt af den siddende Viking/Skjoldmø.
I år Michael Queck, som udnævnte Tom Øhberg til Årets Viking 2014.
ÅRETS PINGVIN
Bestyrelsen enedes i år om at Birthe Nielsen skulle have trofæet, Årets Pingvin.
Kopi af diplomer kan ses på hjemmesiden. Billeder fra overrækkelsen kan ses blandt billederne fra
aftenen.
Efter en igen hyggelig sammenkomst, takkede Formanden for fremmødet, og de sidste er formentlig
gået nu ved redaktionens slutning.
Ref. Christian Ramsgaard
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