Referat af
Vinterbaderne i Skive´s (VISKI)
ordinære generalforsamling den 9. februar 2018.

Tilstede var 59 ud af 253 medlemmer.
Kl. 17.30 bød formanden velkommen til generalforsamlingen, som i år pga. den store
tilmelding igen var henlagt til Skive Sejlklubs lokaler.
Herefter blev vores ”generalforsamlingssang” afsunget – som en god opstart til den
planlagte dagsorden,
Punkt 1, Valg af dirigent:
Bestyrelsen kunne foreslå Ivar Ulrich, som blev valgt.
Ivar gav, efter konstatering af generalforsamlingens og dagsordenens lovlighed, ordet til
Formanden.
Punkt 2, Formandens beretning
(i uddrag – kan læses i sin helhed på viski.dk under ”møder”)
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.
Beretningen blev godkendt.

Punkt 3, Regnskabet forelægges af kassereren.
Karin fremlagde det nyreviderede regnskab.
Årets indtægter var kr. 102.488,- og de samlede udgifter androg kr. 55.183. Så årets
overskud blev på kr. 47.305,Karin gennemgik årets indtægter (kontingenter samt sponsorat for Salling Bank samt de
største udgiftsposter (tilskud til sæsonafslutningsfest, mad & drikke, nye stole til klublokalet
samt renovering af saunaen).
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4, Indkomne forslag:
Leif Ullits havde stillet forslag om drøftelse af “Informationsportaler / formidling og
kommunikation”.
Bestyrelsen redegjorde for dets syn på kommunikation samt, hvorledes anvendelsen af de
forskellige platforme/medier var tænkt.
Bestyrelsen kommunikerer i dag via tre ”medier”. 1) Hjemmesiden, 2) åben facebook-side
og 3) Via mails.
Herudover er der oprettet et lukket VISKI medlemsforum på Facebook – tænkt som et
sted, hvor medlemmerne kan kommunikere sammen for fx at koordinere badetider,
uploade billeder, vinterbaderelaterede links, frem- eller efterlyse glemte ting m.v.
Ikke-facebookbrugere kan tilgå VISKI (åbne) facebook side via viski.dk (link på forsiden
næst nederst til venstre).
Efter en del konstruktiv debat blev følgende besluttet:
1) Bestyrelsen fortsætter foreløbigt med at kommunikere/informere via de tre ”medier”.
2) Bestyrelsen skal bestræbe sig på, i god tid, at informere om ændringer til fx
adgangen til saunaen.
3) Adgangen til Facebook medlemsforum begrænses til aktuelle VISKI-medlemmer
(kun administratorerne kan fremadrettet godkende anmodninger om deltagelse).
4) Ikke-medlemmers aktuelle adgang til Facebook medlemsforum fjernes.
5) Alle opfordres til at kikke i aktivitetskalenderen på hjemmesiden. Der vil blive
oprettet et link fra facebook.
Punkt 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2019)
Bestyrelsen havde indstillet til at fastholde nuværende niveau på kr. 500,- pr. år. Forslaget
blev godkendt – uden bemærkninger.
Punkt 6. Valg til bestyrelsen for to år.
(Michael, Elisabeth og Jette var på valg).
Alle modtog genvalg – og blev valgt uden modkandidater.
Punkt 7. To suppleanter til bestyrelsen (for et år).
(En til den vakante post og Uffe Thomsen var på valg). Uffe modtag genvalg. Bestyrelsen
pegede på Lotte Norup som den anden plads.
Lotte og Uffe blev valgt uden modkandidater.
Punkt 8. Valg af en revisor (for to år)
Else Pers var på valg og modtog genvalg
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 ind til muligheden for at kommunen kunne dække nogle af vores
vedligeholdelsesomkostninger.
Formanden svarede, at VISKI i forvejen havde gode forhold i forbindelse med driften – og

at det var bevidst, at vi ikke belastede kommunen med ønsker om dækning af de ”små”
vedligeholdelsesudgifter – men hellere ville bruge evt. ”goodwill” i forbindelse med de store
anlægsønsker.
Efter 45 minutter kunne dirigenten takke for god ro og orden, og
Formanden takkede Ivar for godt og veludført dirigentarbejde og nævnte, at han nok
kunne regne med genvalg næste år.
Formanden bød herefter velkommen til det lette traktement, der i år var frikadeller med
kartoffelsalat fra Højslev slagteren.
Udnævnelser:
Under traktementet udnævnte afgående viking Steen Nielsen
Jytte Ransborg som ny Skjoldmø. Begrundelse var ret lang – men ord som nepotisme,
positivisme, personlig gæld og hendes altid store velvillighed i forbindelse med
arrangementer – blev anvendt.

