Referat af Vinterbaderne i Skive´s (VISKI)
ordinære generalforsamling den 26. februar 2016.

Tilstede var 54 ud af 139 medlemmer.
Kl. 17.00 bød formanden velkommen til generalforsamlingen, som i år pga. den store
tilmelding var henlagt til Skive Sejlklubs lokaler.
Herefter blev vores nye ”generalforsamlingssang” (forfattet af Chr.) afsunget – som en god
opstart til den planlagte dagsorden,
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
Formanden.
Punkt 2, Formandens beretning. (i uddrag)
Den som ingenting ved - tvivler aldrig....
Hvis nogen skulle være i tvivl - er VISKI en rigtig god klub – med mulighed for at dyrke
(vinter)badning og møde spændende og flinke mennesker og med mulighed for at etablere
gode og blivende venskaber.
Tak for det – uden jeres måde at være på – ville dette aldrig være muligt.
Hvis nogen skulle være i tvivl – er vi som klub privilegeret. Vi råder over nye flotte
omklædningsrum, et lille men fungerende klublokale, udendørsbruser med varmt vand og
ikke mindst en mobil sauna med fantastisk udsigt placeret direkte ved bademulighed i
fjorden.
Hvis nogen skulle være i tvivl – har vi som klub kun få begrænsninger og bestemmer
selv hvorledes vi vil udvikle VISKI inden for de rammer, vi nu en gang har. Vi har som klub
mange kompetencer blandt medlemmerne, som vi kan eller burde kunne trække på til
alles bedste. Jeg vil gerne opfordre til, at man som medlem ”byder sig til” - både med idéer
og arbejdskraft.
Vi har forsøgt at opstille nogle ret enkle og ret lempelige (klub)regler – de er blevet
formidlet til alle – og fremgår af vores hjemmeside. Vi vil ikke acceptere uautoriseret brug
af VORES faciliteter.
Jeg vil meget nødigt ende i en situation hvor vi bliver nød til at skærpe reglerne for brug af
klubbens faciliteter – men jeg tror på, at en større selvjustits og efterlevelse af gældende
regler kan gøre det. Det håber jeg I alle vil være med til.

(Hele beretningen kan ses på VISKI.DK under ”møder”).
Beretningen blev godkendt.

Punkt 3, Regnskabet forelægges af kassereren.
Rikke fremlagde det nyreviderede regnskab.
Årets indtægter var kr. 77.703,95 og de samlede udgifter androg kr. 42.194.74 - så årets
overskud blev på kr. 35.509,21 (Hvoraf kr. 10.400,- er forudbetalte 2016 kontingenter).
Rikke gennemgik de største udgiftsposter (mad&drikke, saunaovn, trin til badeplatformen
og to gange sommerhusleje)
Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4, Indkomne forslag:
a. Bestyrelsen havde stillet forslag om en større involvering af medlemmerne. Således at
ansvar og beslutningskompetence for løsning af forskellige ”opgaver” / ”områder”
uddelegeres til udpegede medlemmer – inden for rammer formuleret af og med reference
til bestyrelsen.
Formanden understregede, at der var tale om p.t. 17 identificerede opgaver der ønskes
tovhovholdere til.
Efter en kort drøftelse blev forslaget godkendt.
(Bemærkning: Listen med opgaver vil blive rundsendt til medlemmerne og opsat i klubben
efterhånden som der kommer navne på. Man binder sig for en sæson af gangen.
Bestyrelsen vil udarbejde korte ”rammedirektiver” til de enkelte tovholdere – så den
enkelte tovholder kender opgaven og det ansvar og den kompetence, der er delegeret).
b. Tirsdagsrengøringsholdene havde stillet forslag om etablering af ”weekend
rengøringshold” som supplement til tirsdagsrengøringen - grundet den udvidede brug af
klubbens faciliteter.
Formanden understregede, at der ville blive tale om, at de interesserede kunne vælge en
af de 26 weekender i den kommende sæson – og selv vælge tidspunkt (lørdag eller
søndag) for udførelse af rengøringen. Klubbens faciliteter vil fortsat frit kunne anvendes.
Den enkelte er selv ansvarlig for at finde evt. medhjælpere og finde en suppleant såfremt
man får forfald.
Efter en kort drøftelse blev forslaget godkendt.
(Bemærkning: Kalender med de ansvarlige vil blive ophængt i klubben – og der opfordres
til, at interesserede skriver sig på en (eller flere) af de ledige weekender).
Punkt 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2017).
Bestyrelsen indstillede til en kontingentforhøjelse på kr. 100,- (til et samlet beløb af kr.
500,-/år) – begrundet i et ønske om at opbygge kapital til med- eller selvfinanciering af ny
og større sauna, udvidelse af klublokale eller lignende større projekter.
Efter en kort drøftelse blev forslaget godkendt – idet det blev understreget, at den ekstra
kontingentindtægt var ”øremærket” til større projekter – prioriteret af bestyrelsen – og ikke
til at indgå i den almindelige drift.
Punkt 6. Valg til bestyrelsen for to år.
(Michael Queck, Jette Bregendal og Svend Purup var på valg).
Michael og Jette modtog genvalg. Svend modtog ikke genvalg – Bestyrelsen indstillede
Elisabeth Harder. Der var ingen yderligere kandidater.
Michael, Jette og Elisabeth blev valgt.
Punkt 7. To suppleanter til bestyrelsen (for et år).
Uffe Thomsen og Leif Ullits var villige til genvalg. Der var ingen yderligere kandidater.

Uffe og Leif blev valgt
Punkt 8. Valg af en revisor (for to år)
(Birthe Nielsen var på valg):
Birthe Nielsen modtoger ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede Else Pers. Der var ingen
yderligere kandidater.
Else blev valgt.
Punkt 9. Valg af en revisorsuppleant (for et år).
Steen Nielsen var villig til genvalg. Der var ingen yderligere kandidater.
Steen blev valgt
Punkt 10. Eventuelt
Der blev spurgt til bestyrelsens tanker vedr. ”udskiftning af Svedekassen” – herunder
størrelse - placering og mulighed for permanent opstilling. Der blev fremført en del
fragmenterede udsagn omkring lokalplaner og strandbeskyttelsesregler, og hvordan andre
klubber i nærområdet havde tacklet dette. Bestyrelsen blev opfordret til at se dybere ind i
mulighederne for en permanent løsning.

Efter en time og 20 minutter kunne dirigenten takke for god ro og orden, og formanden
takkede NP for godt og veludført dirigentarbejde.

Chr. bød herefter velkommen til det lette traktement – der i år (som forsøg) var
sandwiches fra Lyby. Et tiltag der lettede ”opvasken”.
Udnævnelser:
Under traktementet blev Jytte Nielsen udnævnt som ny Pingvin for hendes store og
uegennyttige arbejde gennem flere år som klubbens ”oldfrue” og for hendes altid glade
smil og sociale engagement i VISKI.
Afgående Skjoldmø Kaja Jørgensen udnævnte Hans Elsborg til ny Viking med ord som
”modig”, ”glad”, ”vellidt”, ”aktivt VISKI medlem (og saunagænger)”.

