VISKI Generalforsamling d. 26. februar 2016
Formandens beretning.
Kære medlemmer.
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.
Hvis nogen skulle være i tvivl – har vi fået mange nye medlemmer som vi alle har et ansvar for falder godt
til. Som bestyrelse forsøger vi ved både prøvebadningsarrangementer og ved ”orienteringer” at klæde alle
bedst muligt på omkring hvad VISKI er – og hvilke få, men grundlæggende regler, vi må efterleve – for det
fortsat er rart at kommer her.
Hvis nogen skulle være i tvivl – har vi haft udfordringer med ”uanmeldte badearrangementer”, medtagelse
af gæster og ”prøvebadere” på tidspunkter hvor vi er allerflest der bader (fredage 15-17 og søndage 080930). Vi har forsøgt at opstille nogle ret enkle og ret lempelige 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.
Hvis nogen skulle være i tvivl – har vi endeligt fået udvidet vores omklædningsrum. Dette er sket via støtte
fra Skive Kommune og veludført af Ginnerup som vandt licitationen. Selve den indvendige ”aptering” og
platformen ved udendørsbruseren er lavet af velvillige og arbejdssomme medlemmer. Det har ikke været
den allernemmeste proces – som har givet en del udfordringer undervejs. Men jeg synes virkeligt vi har fået
et flot resultat – med eller uden koldt vand i den udvendige bruser og med eller uden skaldepande i hvert
rum.
Hvis nogen skulle være i tvivl – holder ”Svedekassen” ikke evigt. Vi må således påregne en større udgift til
en ny sauna og nok større inden for en kortere tidshorisont. Jeg tror vi selv kommer til at finansiere (som vi
gjorde med den nuværende). En mobil saunaløsning – er fortsat i mine øjne - en midlertidig løsning. Men
jeg ser ikke på hverken kort eller mellemlang sigt - nogen permanent saunaløsning. Jeg hører ikke meget til
”Maritime Drømme 2” – og en ”badeanstalt” ved Strandtangen var desværre ikke rigtigt med i ”BIGprojektet”. Vi vil senere på generalforsamlingen skulle stemme om en mulig kontingent forhøjelse – som
jeg håber I bakker op.

Ved udgangen af 2015 nåede vi et nyt højdepunkt medlemsmæssigt – med 142 registrerede betalende
medlemmer.
Aktuelt er vi – efter udmeldinger og manglende indbetaling af kontingent 139 betalende medlemmer. Ved
samme tidspunkt sidste år talte vi 123 betalende medlemmer – og vi taler om en fordobling af
medlemstallet på tre år – hvor vi i 2013 var vi 70 medlemmer.
Vi har i indeværende sæson kunne sige velkommen til 48 nye medlemmer eller ca. 33% af vores samlede
medlemstal. Med så mange nye – kan det være svært at vide hvem der er hvem – så jeg opfordrer til
deltagelse i vores ”billedgalleri” samt at man medinddrager nye ansigter når man ser dem.
De gode muligheder for at benytte klubbens faciliteter – har betydet at der faktisk bades dagligt – og det
meste af døgnet - noget der naturligvis kan ses på strømforbruget i saunaen. Vores strømforbrug i saunaen
er støt stigende – og vores forbrug lander på ca. xxxxx kw/h i denne sæson.
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 heftig brug af vores faciliteter udfordrer også vores evne til at holde orden og gøre rent. Vi har jo nogle
frivillige der - sæson efter sæson - har påtaget sig den væsentlige rengøringsopgave. Der er etableret en
fast ugentlig rengøringsdag om tirsdagen.
Jeg vil opfordre til at flere melder sig under ”rengøringsfanerne” – således, at pligterne fordeles på flere
skuldre – måske kunne vi etablere et ”weekend rengøringshold”. Det er kommet et forslag som vi skal
behandle senere på generalforsamlingen. Som minimum bør alle aktive brugere - bare en gang imellem hjælpe med at vaske gulvene og tørre væggene i brusekabinerne og støvsuge klublokalet.
Vi deler jo lokaliteter med SKIW – eller rettere sagt vi låner officielt de 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. Da vi går med tanker om en evt. tilbygning af klublokalet vil bestyrelsen gå
i dialog med SKIWs og Skive Kommune omkring ”lokale-aftalen” – således, at VISKI bliver en officiel fast
bruger af lokalerne.
Ingen formandsberetning uden et kort tilbageblik på de forgangne 12 måneder:
10 APR: Sæsonafslutning – Mange medlemmer mødte op til den officielle markering af, at ”det var så slut
for den vinterbadesæson – og et midlertidigt farvel til Svedekassen”. Det blev det en festlig aften – hvor der
blev hygget til sent for nogen.
12 APR: Arrangerede afgående VIKING (Tom) og indkomne Skjoldmø (Kaja) en velbesøgt tur til Fur Bryghus
med efterfølgende mulighed for badning og en tur i ”tønde-sauna”.
03 MAJ: Strandrensning. Hyggelig formiddag i flot forårsvejr – men med masser af affald – da vi havde fået
nye ruter på den anden side af fjorden. Arbejdet blev afsluttet med laksemadder, grillpølser og en lille en
på terrassen ved klubhuset. At formiddagen også gav et overskud på ca. kr. 2500,- til klubkassen var jo ikke
så dårligt.
22 MAJ: Chr. & Birgit havde inviteret på hygge i forbindelse med indvielsen af badebroen i Lyby.
10 AUG: Lykkedes det endeligt at få etableret et ekstra trin på badeplatformen. Jeg synes det er blevet godt
og virker efter hensigten.
13 SEP: Rejsegilde på tilbygningen af vores nye omklædningsrum.

I sommerpausen blev saunaen forsynet med en ny velfungerende ovn og et køleskab til vand og dåser.
Ligeledes blev klubhuset ryddet lidt op og udstyret med opslagstavler og der er kommet orden i skabe og
skuffer samt i depotrummet så vi ved hvad vi har.
02 OKT: Sæsonstart med fuldt hus og glade medlemmer. Hvor også loftet i forrummet blev ”pyntet”.
27 OKT: Fuldmånebadning
18 NOV: Endeligt blev vores nye omklædningsrum klar til brug.
28 NOV: Saunagusarrangement med besøg fra gusmesteren Anne fra DGIhuset i Herning. En aften med en
meget HOT sauna og som blev afsluttet med HOT suppe, øl, vin og hygge.
03 DEC: Tøsearrangement – ”BAD & BYT” – naturligvis noget feministisk – og diskriminerende over for det
svage køn. Men det forlyder, at det vat hyggeligt. Godt initiativ.
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
20 DEC: Julebad med både nisser og nissepiger i ført festlige nissehuer og godt humør.
28 DEC: Vinterbadefestival i Nr. Vorupør. Et nyt initiativ der nok et kommet for at blive. Der var i det af
VISKI lejede sommerhus mulighed for både frokost, aftenhygge og overnatning. Da 4. juledag faldt på en
hverdag deltog der desværre lidt færre end første gang.
16 JAN: Nytårssild. 35 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. 4 MAR (fuldt booket)
Sæsonafslutning fredag d. 1 APR med levende musik.
Strandrensning en gang primo maj.
Vi skal lige om lidt sige farvel til et bestyrelsesmedlem der efter en stor indsats har valgt at stoppe arbejdet
i bestyrelsen – for at give plads til nye kræfter. Han vil dog fortsat bruge en del af sin ”arbejdstid” her i
VISKI. Svend har sagt ja til at hellige sig ”jobbet” som koordinator for alle de løbende udendørs opgaver der
skal laves for, at VISKI fortsat kan være et sted der fungerer selvom vi er mange.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige dig Svend - tusind tak for dit engagement og arbejde i
bestyrelsen hvor vi ikke altid har været enige - men hvor vi altid konstruktivt har forsøgt at finde løsninger
der gav det bedst mulige resultat for medlemmerne. Jeg ser frem til fortsat at kunne trække på din tid og
dine evner i VISKI regi.
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”.
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