Foreningen Vinterbaderne i Skive
VISKI
Ordinær generalforsamling den 20. februar 2015, referat
Tilstede var 56 ud af 119 medlemmer.
Badning kl. 16.00, uden is og finregn, krystalklart vand ved bademolen.
Kl. 17.00 bød den fungerende Formand Christian velkommen til generalforsamlingen, som i år pga.
den store tilmelding var henlagt til det store mødelokale på 1. sal på stadion. Christian bød velkommen og iht. dagsordenen skulle der vælges dirigent. Svend påtog sig hvervet som referent.
Generalforsamlingens punkt 1, Valg af dirigent:
Bestyrelsen kunne foreslå N.P. Nielsen, som blev valgt.
N.P. gav efter konstatering af generalforsamlingens og dagsordenens lovlighed ordet til
Christian
Punkt 2, Formandens beretning.
Christian oplæste den beretning som Michael havde sendt fra et sted i Mellemøsten.
”Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.
VISKI er ikke bare en vinterbadeklub - men et samlingspunkt for en masse medlemmer fuld af engagement, holdninger og smittende humør. Noget jeg personligt sætter utrolig pris på - og noget der
gør, at man gider gøre sig bare lidt umage som formand”. ”Vi står ved en milepæl-vi har rundet 119
betalende medlemmer”. ”Vi har kunnet sige velkommen til 30 nye medlemmer. Vores fortsatte
vækst giver naturligvis nogle udfordringer”. (Hele beretningen kan ses på hjemmesiden under møder)
Punkt 3, Regnskabet forelægges af kassereren.
Heidi fremlagde det nyreviderede regnskab, med indtægter på 55.120,50 hvoraf 40.200,- er kontingenter, de samlede udgifter androg 53.609,27 kr. så årets overskud blev på 1.511,20 kr. Jubilæumsarrangementerne kostede klubben 13.500,- kr. Regnskabet blev godkendt .
Punkt 4, Indkomne forslag.
Eva Hvid havde fremsendt et forslag, der gik på, at kontingentindbetalingstidspunktet blev flyttet til
1. oktober, og at der efter denne dato er lukket for yderligere tilmelding. Dette kunne give mulighed
for en fælles introduktion, og skulle gøre det nemmere for bestyrelsen at administrere.
Dette gav en del diskussion, idet bestyrelsen gerne vil bevare, at kalenderår og kontingent år falder
sammen, hvilket Karsten Hvoldal som økonomimand kunne dokumenterer det praktiske i.
Der var også bred enighed om, at det burde være muligt at blive vinterbader i løbet af sæsonen, da
det kunne være svært at forholde sig til i november. Bestyrelsen foreslog derimod, at kontingentindbetalingen blev fremrykket med forfald den 15. januar, for så hurtigt som muligt at få sorteret de
medlemmer fra, som ikke ønsker at fortsætte.
Bestyrelsens forslag vandt mest gehør og blev vedtaget.
Bestyrelsen fremlage et forslag om, at fotogalleriet kunne offentliggøres på hjemmesiden med foto
af de personer, det ville acceptere dette.
Enkelte var kede af at få deres billede offentliggjort, men ellers var der positiv stemning. Det blev
dog besluttet, at vi fortsat kører med, at galleriet fremsendes på mail når det er revideret. Og at det i
klublokalet med jævne mellemrum opdateres. Medlemmer der ikke har billede i galleriet opfordres
til at fremsende et billede, eller tilkendegive, at de ikke er interesserede i at være med på siden med
billede.

Bestyrelsen fremlagde et 7 punkts forslag vedr. gæstebadere. Dette fordi der efterhånden er så mange gæster, grupper, og prøvebadere, så det somme tider kan være svært at finde ud af, hvem der er i
følge med hvem.
Der var bred enighed om, at det er et problem, men samtidig ville man også gerne have mulighed
for at invitere en besøgende søn eller datter med. Her vil en begrænsning på to gange, kunne være
uheldigt familiemæssigt.
Den mulighed man har haft for at invitere en gruppe med, var der også flere der gerne så bevaret. Vi
bør skelne mellem gæster og prøvebadere.
Der var enighed om, at efterleve de syv punkter, blot skal der arbejdes videre med regler og husorden omkring gruppebesøg. Ingen gruppe må benytte faciliteterne, uden at der er et medlem til stede.
Det er vigtigt, at alle medlemmer udøver selvjustits på dette område.
De fremsatte forslag til ændring af vedtægterne blev alle vedtaget.
Punkt 5, Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2016)
Bestyrelsen foreslog uændret årskontingent 400,- kr. pr. medlem. Dette blev godkendt.
Punkt 6, Valg til bestyrelsen.
Heidi Volke var på valg, men ønskede ikke genvalg.
Christian Ramsgaard var på valg, og var villig til genvalg.
Lars Jørgensen var ikke på valg, men ønskede at træde ud af bestyrelsen.
Rikke Høidam, Jette Bregendal og Christian Ramsgaard blev valgt til de tre ledige bestyrelsesposter.
Punkt 7, Valg af 1. og 2. Suppleant til bestyrelsen (for 1 år)
Uffe Thomsen blev genvalgt til 1. suppleant. Leif Ullits blev valgt til 2. suppleant.
Punkt 8, Valg af Revisor (for 2 år)
Holger Hvid Olesen blev genvalgt.
Punkt 9, Valg af Revisorsuppleant (for 1 år)
Steen E. Nielsen blev genvalgt.
(har tilkendegivet, at det er den bedste post han nogensinde har haft )
Punkt 10, Eventuelt
Svend og Christian orienterede om de planer der er for udvidelse af omklædningsrummene, hvem
der har været talt med, og hvad der fremover ville blive gjort. Skal vi have tilskud fra SIS, kan det
tidligst blive i 2016.
For det store arbejde der bliver udført af rengøringsholdet, blev der uddelt en vingave til hver af de
18 dejlige piger, der står for dette arbejde. Stor tak til dem.
Christian overrakte en vingave til de to afgående bestyrelsesmedlemmer Lars og Heidi, med stor tak
for det arbejde de har ydet.
Afgående Viking Tom, udnævnte ny Viking/Skjoldmø Kaja Jørgensen.
I år var det besluttet, at der skulle udnævnes både en hanpingvin og en hunpingvin.
Den fine titel gik til Conni Laursen og Leon Bitsch.
Efter 2 timer og 15 minutter kunne NP takke for god ro og orden, og Christian takkede NP for godt
og veludført dirigentarbejde.

Der blev herefter budt velkommen til det lette traktement.
Også i år: Mexikansk pandekage med salat fra Vestergade. Utroligt velsmagende.
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