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VISKI Generalforsamling februar 2018
Formandens beretning

Kære medlemmer.

Endnu et godt vinterbadeår er gået.
Et år med mange gode vinterbademinder og god opbakning til arrangementer
– bl.a. sæsonafslutningsfest med levende musik, arbejds- og
strandrensningsdag, fuldmånebadninger, sangaften, vinterbadefestival i Nr.
Vrorupør og senest nytårssild.
Vores faciliteter virker – men de bliver også brugt rigtigt meget.
Rengøring er vitalt – vi har fortsat enkelte ledige weekender resten af
sæsonen der skal findes frivillige til – og så ville det hjælpe enormt hvis alle i
det daglige gav en hånd med – når man fx ser en fyldt skraldespand med
tomme dåser eller noget hår i afløbet i bruserummene. Ligesom man godt
kan tage 10 liters vanddunken med retur fra saunaen, når man tømmer den
eller tømme opvaskemaskinen, når den er færdig og ikke bare sætte brugte
glas i vasken.
Vi har haft problemer med, at der er for mange ”pil-fingre” - både i relation til
termostaten i saunaen og omkring varmtvandsbeholderen i
omklædningsrummene. Hold fingrene væk – meld det hvis der er noget galt
eller noget man synes skal være anderledes.
Vi har i sidste måned været nødt til at skifte saunaovn - da der har været
anvendt salt fjordvand. Varmelegemer får dermed en belægning – og de går
derfor i stykker. Pris kr. 5000,- + arbejdstid. Surt og helt unødvendigt.
Antallet af medlemmer er støt stigende. Sidste år på samme tid kunne vi
notere 178 medlemmer – i dag har klubben 253 betalende medlemmer.
Kravet om deltagelse i vores INTRO-badninger før medlemskab kan tegnes,
er den helt rigtige måde at få nødvendige budskaber ud til nye potentielle
medlemmer. Det er noget vi vil fastholde fremadrettet. Spørgsmålet er
naturligvis, om vi som klub skal til at begrænse medlemstilgangen – enten
ved at sætte et samlet ”max. antal” – eller ved at sætte antallet af INTRObadninger ned til fx en gang i OKT og en gang i NOV.
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Bestyrelsen finder faktisk ikke, at antallet af medlemmer er relevant –
forstået på den måde – at det må være muligheden for at kunne bruge
faciliteterne uden for megen kø – der er vigtig. Noget der heldigvis fortsat er
mulighed for. Den største belastning er fortsat TIR-morgen, FRE mellem 151630 og SØN mellem 0730-0930.
Vi står endvidere overfor behovet for fuld opbakning fra kommunen i
forbindelse med vores projekt omkring etablering af en permanent sauna –
som jeg kommer tilbage til om lidt. Ved pludselig at indføre restriktioner på
antal medlemmer – kan vi hurtigt blive opfattet som en ”lukket” klub – og
dermed miste opbakning. Omvendt kan man naturligvis argumentere for, at
det er et tydeligt signal – til hvem der måtte fæstne sig ved det – hvis vi nu
lukker for medlemstilgang grundet, at saunaen er blevet for lille. Det sidste
tror jeg bare ikke er vejen frem – endnu.
Det stigende antal medlemmer betyder naturligvis, at faciliteterne bruges ofte
og meget. Alene antallet af timer saunaen er tændt er steget markant – og
gennemsnitligt har den siden 1. oktober været tændt ca. 7 timer i døgnet –
syv dage om ugen >..
Som I vil høre om lidt fra kassereren – har vi i klubben en sund økonomi – en
økonomi hvor vi er godt på vej til at få en opsparing der gør det muligt at
realisere vores drøm om en permanent sauna når muligheden byrder sig.
Vi er en klub med en god økonomi – vi bruger de nødvendige midler til drift,
yder et begrænsede tilskud til arrangementerne og har så ellers investeret i
flere stole til klublokalet, renovering af saunabunden og en ny saunaovn.
Selvom økonomien ser fornuftigt ud – håber bestyrelsen på
generalforsamlingens opbakning tilden kontingentfastsættelse for 2019 som
bestyrelsen lægger op til senere i dag.
Vi har kunne sige velkommen til i omegnen af 110 nye medlemmer siden
sidste generalforsamling.
Vi er en klub med højt til loftet – hvor alle burde kunne falde til. Vi har dog alle
et ansvar for, at dette fortsat kan ske – selvom medlemsantallet stiger. Vi skal
ikke fastholde gamle dyder – bare for dydernes skyld – men mere fordi de
fortsat giver mening.
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Bare fordi man har betalt kontingent eller entre til et arrangement – er det ikke
ensbetydende med, at man bare kan læne sig tilbage og nyde. Det forventes,
at alle giver en hånd med – også selv om man ikke direkte bliver spurgt. Lidt
selvdrevet proaktivitet i det daglige efterlyses. Vi er ikke – og ønsker ikke at
blive en klub, hvor man ”bare kan betale sig fra det hele” – og vi skal undgå at
det er tordenskjoldssoldater der altid er klar til at give en hånd med for
fællesskabet..
Jo større en klub – jo vigtigere er det med effektiv kommunikation.
I dag kommunikerer vi som bestyrelse via tre ”medier”. 1) Hjemmesiden, 2)
Facebooksiden og 3) via mails.
Herudover er der oprettet et VISKI medlemsforum på facebook – tænkt som
et sted hvor medlemmerne kan kommunikere sammen for fx at koordinere
badetider, frem- eller efterlyse glemte ting m.v. Anvendelse af Facebook
Messenger gruppen vidste sig mindre hensigtsmæssigt grundet antallet af
”notifikationer”.
Men dette er et emne, vi vil drøfte senere på generalforsamlingen.
Som bekendt bevilgede kommunen i sommers kr. 242.000,- til udbygning af
klublokalet. Projektet har stået lidt stille, da SKIWS indledningsvis havde
andre interesser – bl.a. udvidelse af deres opbevaringsmuligheder i form af
en ”garage”. Det har taget SKIWs mere end to måneder at få et garageprojekt
beskrevet. Dette er nu er drøftet med kommunen. Det vigtige her er at de
bevilgede kr. 242.000,- ikke kan bruges til ”andet” end udvidelse af
klublokalet.
Efter et par møder og med kommunens mellemkomst er følgende slagplan
lagt:
Vi går i (opdelt) udbud med udvidelse af klublokalet og bygning af en ”garage”
mellem klublokalet og bygningen med det offentlige toilet. Vi forventer at
klublokalet med lidt held kan være klar til næste sæson.
I relation til projektet med den permanente saunaløsning placeret for enden af
sjægtehusene – så har vi kommunens fulde opbakning. Men indledningsvis
har vi ikke kunne få kystdirektoratets dispensation fra kystbeskyttelsesloven.
Dette fordi området ikke er dækket af en lokalplan, der giver mulighed for
byggeri. Kommenen var klar til at dispensere for lokalplanen – men det er
ikke nok for Kystdirektoratet. Kommunen arbejder nu på en lokalplansændring for området der giver mulighed for saunabyggeri der hvor vi ønsker
det forenden af Sjægtehusene. Der er mange interesser på havnen – men nu
må vi se – jeg er fortsat optimist.
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Optimalt kan der foreligge en ny lokalplan i løbet af efteråret 2018 – som så
kan danne grundlag for en fornyet ansøgning til Kystdirektoratet – som har op
til 26 ugers behandlingstid – så selvom alt går vores vej – ser jeg ikke en
permanentsauna etableret før tidligst efteråret 2019.
Vi har i første omgang ikke ønsket at tale økonomi med kommunen omkring
saunaprojektet – men alene skabe grundlaget for en byggetilladelse. Vi har
en fundraising gruppe der er klar til at arbejde aktivt – så snart vi har en
tilladelse til at bygge. Endvidere har vi en forståelse hos vores hovedsponsor
Salling bank omkring muligheden for at kunne mellem finansiere et sådant
projekt der nok beløber sig til mellem kr. 400.000 - 500.000,- - alt efter, hvor
meget ”medbyg” – vi kan tilbyde. Et pkt. vi bliver nødt til at adressere i
detaljen når byggetilladelsen er kommet i hus – og inden vi går i
udbudsforretning.
Det var de emner, jeg har valgt at berøre i årets beretning – husk, at det er jer
medlemmer, der er VISKI – vi i bestyrelsen er sat i verden for at varetage
jeres interesser – men ikke for at løse alle klubbens rutinemæssige opgaver.
Vi har en fantastisk klub – med dejlige faciliteter vi alle skal værne om.
Tak fordi i lyttede ..

