VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015
Formandens beretning.
Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.
VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub – men også et samlingspunkt
for en masse medlemmer fuld af engagement, holdninger og smittende
humør. Noget jeg personligt sætter utrolig stor pris på – og noget der gør,
at man gider gøre sig bare lidt umage som 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 119 betalende
medlemmer., herudover er der fjernet 5 tidligere medlemmer der
hverken har betalt til tiden eller svaret på en rykker fra kassereren.
Vi har igen i indeværende sæson haft en netto medlemstilgang på ca. 30
% - og medregnet de udmeldelser vi har haft, betyder det, at vi har, kunne
sige velkommen til omkring 30 nye medlemmer.
Vores fortsatte vækst 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 hvis vi alle møder op
samtidigt. Vores meget små omklædningsrum er den største udfordring –
som vi gerne skal have løst – på den ene eller anden måde - inden næste
sæson.
Der bades nu faktisk dagligt – og det meste af døgnet takket være
opsætningen af projektør - noget der naturligvis kan ses på
strømforbruget i saunaen. Vi forbruger nu for mere end for de kr. 7500,som kommunen har bevilget årligt til drift. Vi har dog endnu ikke

modtaget opkrævning i den forbindelse – men alene båndlagt et beløb
hvis dette skulle blive aktuelt.
Jeg vil i den forbindelse opfordre til, at man forsøger at ”skilte” med
hvornår saunaen tændes udenfor de faste tider – fx ved opslag på
Facebook – således, at vi udnytter den tændte sauna optimalt.
En så heftig brug af vores faciliteter udfordrer også vores evne til at holde
orden og gøre rent. Vi har jo nogle frivillige der har påtaget sig den
væsentlige opgave i denne sæson – i form af en ugentlig rengøringsdag
om tirsdagen. Men jeg tvivler nok lidt på om det holder i længen – jeg vil i
hvert fald opfordre til at flere melder sig under ”rengøringsfanerne” –
således, at pligterne fordeles på flere skuldre.
Eneste alternativ – som jeg ser det – er, at vi køber os til udefra
kommende hjælp. En udgift på nok ikke under 20.000 pr. sæson - som jeg
gerne ville være foruden. Hvis vi alle – af egen drift – når man lige havde
lidt tid tilovers - brugte lidt energi på at rydde op, tørre af eller støvsuge –
ville det blive mere overkommeligt for de etablere rengøringshold.
Jeg vil samtidigt opfordre til, at vi finder en rimelig måde at ”medbringe
gæster” på. Således, at det evt. også i fremtiden er muligt at dele glæden
med vinterbadning med familie, venner og kollegaer. Men det er et emne
der skal drøftes under et senere punkt på aftenens generalforsamling.
Potentielle kommende vinterbadere skal naturligvis også fremadrettet
have mulighed for at prøve et par gange – inden indmelding i klubben.
Men vi skal nok være lidt skarpere på, at folk virkeligt melder sig ind – og
ikke bare er med på et ”frikort”.
Der arbejdes på en alternativ løsning omkring lås på saunaen –
kodehængelåsen er ret svær at åbne i mørke og med kolde fingre.
Ligeledes vil vi skifte kode inden næste sæson – da den nuværende vist er

lidt for kendt uden for klubben. Bemærk dog, at SKIWs medlemmer i
forbindelse med surfing kan anvende saunaen.
Vi deler jo lokaliteter med SKIW – eller rettere sagt vi låner officielt SKIWs
af kommunen tildelte lokaler. Dette sker fortsat 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 ikke erkendt nogen
problemer i det samarbejde.
På den lange bane drømmer jeg fortsat om forbedrede
omklædningsfaciliteter – ved siden af en stor stationær sauna – som er
placeret med panoramaudsigt på eller ved fjorden. Jeg hører desværre
bare ikke ret meget om fremdrift for det kommunale initiativ ”Maritime
drømme 2”. Noget som jeg ser som den eneste mulighed for at få
drømmen til at gå i opfyldelse.
Ingen formandsberetning uden et kort tilbageblik på de forgangne 12
måneder:
28 MAR: Stod den på Sæsonafslutning med dejlig mad og god både
stemning og opbakning.
31 MAR. En trist og tåget dag, hvor ”Svedekassen” blev kørt i sommerhi
på Værftet -> velvilligt stillet til rådighed af Lars Klok.
26 APR Strandrensning. Hyggelig formiddag i flot forårsvejr - der blev
afsluttet med grillpølser og en lille en ved Strandhytten – at formiddagen
også gav et overskud på ca. kr. 4000,- til klubkassen var jo ikke så dårligt.
I den officielle sommerpause – blev der uofficielt - indført
”helårsbadning” – hvor udtryk som ”Bad&bobler” og ”søndags bad&brød”
blev brugt.

Ligeledes blev saunaen malet udvendigt og forrummet fik sig også en ny
farve.
Det var også planen, at der skulle støbes et ekstra trin ved
badeplatformen – men på trods af en ihærdig indsats – indtil flere gange er dette som bekendt endnu ikke lykkedes. Men jeg er ret sikker på, at
der i den kommende sommerpause bliver etableret en brugbar løsning.
28 SEP: Sæsonstart med fuldt hus og glade medlemmer.
I OKT blev ”Saunahaven” etableret med god støtte fra ”Skive Sten&grus”.
28 NOV: Saunagusarrangement med besøg fra gusmesteren Anne fra DGIhuset i Herning. En aften der blev afsluttet med forloren skildpadde, øl,
vin og hygge.
14 NOV var dagen for afholdelse af vores 10 års Jubilæumsfest.
Det blev en kæmpe succes - ikke mindst takket være festudvalget der
havde skabt rammerne for en mindeværdig aften – der endnu en gang
viste, at vi i VISKI forstå at holde fest når det gælder og muligheden byder
sig.
Jubilæumsreceptionen d. 16 NOV blev svigtet af de eksterne der var
indbudt – men vi fik vist borgmesteren lidt af vores klubliv og hverken
opbakningen fra jer medlemmer eller minibrunchen med kagemænd
fejlede noget.
6 DEC Blev der afholdt en velbesøgt Fuldmånebadning som blev afsluttet
med sammenskudsgilde – en aften hvor vi var så heldige, at der næsten
var skyfrit
22 DEC: Julebad med både nisser og nissepiger i ført festlige nissehuer og
godt humør.

28 DEC: Vinterbadefestival i Nr. Vorupør. Et nyt initiativ med mulighed for
både frokost, fest og overnatning i sommerhus. Godt, at der endnu var
vand i havbadet da vi besøgte det.
16 JAN: Nytårssild. 40 glade medlemmer deltog i dette traditionelle og
meget hyggelige arrangement – kan jeg forstå – da jeg jo kun fulgte med
på afstand.

Jeg har i det forløbne år bestræbt mig på løbende at give jer mest mulig
information omkring klubbens aktiviteter og de tanker jeg som formand
og vi som bestyrelse - på jeres vegne - går og roder med.
Hvad fremtiden bringer ved ingen med sikkerhed – men følgende er
aktuelt planlagt i klubregi:
Saunagus næste fredag d. 27 FEB (udsolgt)
Sæsonafslutning fredag d. 10 APR
Strandrensning en gang primo maj.

Vi skal lige om lidt sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer der efter en
fantastisk indsats har valgt at stoppe – og give plads til nye kræfter. Jeg vil
gerne benytte lejligheden til at sige Dig Heidi og dig Lars tusind tak for
jeres engagement og store opbakning til klublivet– noget der har gjort det
nemt at være formand.
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning – og ser frem til jeres
spørgsmål og kommentarer – og husk så, at ”vi i bestyrelsen er til for jer”.
7. februar 2015 Michael Queck

