Endelig dagsorden til VISKI’s Generalforsamling 20.02.2015
Punkt 1. Valg af suppleant. N.P. Nielsen foreslås
Punkt 2. Beretning. Michaels beretning fremlægges. (Christian.)
Punkt 3. Regnskab fremlægges.

(Heidi)

Punkt 4. Indkomne forslag
Eva Hvid:
At der betales kontingent ved sæsonstart senest 1. oktober.
At der efter 1. oktober lukkes for yderligere medlemstilgang.
Dette vil give muglighed for en fælles introduktion.
Det vil være en fordel for kassereren at der ikke er tilgang og afgang.
(Se Evas mail, Bilag 1)
Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er bedst kontingentet gælder et
kalenderår, og at vi er nødt til også at kunne byde medlemmer
velkommen i løbet af året. Vi vil dog gerne fremrykke
kontingentbetalingen til 15. januar. Se punkt vedr. vedtægtsændring.
Bestyrelsen:
Det kunne være praktisk for alle, hvis fotogalleriet kunne ligge på
hjemmesiden. Vi har ind til videre sagt, at galleriet kun var internt, så der
kan være nogen, det ikke ønsker sit billede på et offentligt medie. Vi vil
undersøge, om det er et stort problem, eller om det kun er få der har
noget mod det?
Bestyrelsen:
Efterhånden er der så mange der bader, at det kan være svært skelne
medlemmer fra gæster. Vi har i bestyrelsen drøftet, hvorledes vi på en
fornuftig måde kan styre dette. (Det hænger også noget sammen med
nøgler og adgang).
Vi vil her gerne have nedskrevet de uskrevne regler, som vi fremover
ønsker at følge:
1 ) VISKI modtager som udgangspunkt ingen gæster.
2) Dog kan et medlem medbringe personlige gæster. Dette skal dog på
forhånd meddeles et bestyrelsesmedlem, hvem og hvornår.

3) Ingen gæst (Prøvebader) kan prøvebade mere end 2 gange.
4) Ingen gæster må indvies i vores kodesystem til døre og sauna.
5) Skoleklasser er velkommen. Formanden skal orienteres, og der skal
være et medlem til stede.
6) Øvrige større grupper henvises til vores åbenthusdage.
7) Koder til døre skiftes jævnligt. Nye koder udsendes på mail.
På sigt kan der evt. blive tale om armbånd med elektroniske brikker til
oplukning af døre. Eller andet mere tidssvarende system.
Bestyrelsen:
Vedtægtsændring: Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring omkring
medlemsskab og betaling. §6 stk. 1 – 5 og 6(Se Bilag 2)
Punkt 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2016)
Bestyrelsen foreslår uændret 400,- kr. pr. medlem.
Punkt 6. Valg til bestyrelsen (for to år) på valg er:
Heidi B. Møller Volke. Modtager ikke genvalg.
Christian Ramsgaard. Modtager genvalg.
Lars Jørgensen er ikke på valg i år, men
Lars ønsker at udtræde af bestyrelsen,
hvilket bestyrelsen har efterkommet.
Bestyrelsen har to kandidater til de to ledige bestyrelsesposter:
Rikke Høidam, som har lovet at overtage regnskabet.
Jette Bregendal, som er nuværende suppleant.
Punkt 7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. (for et år)
1. suppleant: Jette Bregendal. (Modtager genvalg).
2. suppleant: Uffe Thomsen. Modtager genvalg
Hvis Jette vælges til bestyrelsen ønskes nye kandidater at melde
sig som afløser for Jette.
Punkt 8. Valg af revisorer (for et år)
Birte Nielsen. Modtager genvalg
Holger Hvid Olesen. Modtager genvalg?
Punkt 9. Valg af revisorsuppleant (for et år)
Steen E Nielsen. Modtager genvalg
Punkt 10.Eventuelt

