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Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 12.04.10 kl. 16.30 (En forsættelse af mødet den 11.03.10 hos Eva)
Karsten Hvoldal, Nøddevej 21, 7800 Skive
Eva Hvid, Bodil Lie, Christian Ramsgaard, Svend Purup Knudsen og Karsten Hvoldal
Ingen
Karsten Hvoldal

Følgende refereres fra mødet:
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet idet det bemærkes at mødet d.d. er en forlængelse af det sidste
møde afholdt den 11.03.10 hos Eva.
2. Besøg hos Isbjørnen i Aalborg
Færdigbehandlet på sidste bestyrelsesmøde.
3. Renovering af Roklubbens lokaler
Karsten orienterede om mødet den 26.03 med Skive Kommune og Roklubben. Forøgede projektomkostninger som følge af krav om kote 2 af hensyn til risiko for oversvømmelse samt ønske om bygning i 2 etager
til ergometermaskiner, sauna m.v. Krav om ny lokalplan som følge af bygning i 2 etager, Skive Kommune
arbejder videre. Roklubben og VISKI anmoder SIS om prioritering af det udvidede projekt. Vi skal tænke
stort og ud af boksen, være kreative og finde mulige interessenter i ”Den Rigtige Løsning”. Bestyrelserne i
Roklubben og VISKI arbejder videre med undersøgelse af muligheder for et bredere interessefelt til de
påtænkte ønsker. (Ansvar: Karsten)
4. Medlemssituationen
Medlemssituationen blev diskuteret igen og hvorvidt vi bør ændre opkrævningstidspunktet så man betaler for
medlemskab i forbindelse med sæsonstart i efteråret i stedet for som nu i slutningen af sæsonen. Bestyrelsen
overvejer endvidere forslag om ændring i forhold til individuelt medlemskab og familie medlemskab.
Eventuelle ændringer skal vedtages af generalforsamlingen. Karsten kontakter nogle nærmere definerede
gratister.(Ansvar: Karsten)
5. Samarbejdsaftale med Skive Roklub
Færdigbehandlet på sidste bestyrelsesmøde.
6. Kommende arrangementer
Turen til Sundsøre den 18.04.2010 ligger i trygge hænder hos Jane Bitsch. Vi glæder os alle til turen.
Indbydelsen er udsendt og mange har allerede meldt sig til. (Ansvar: Jane)
7. Hjemmesiden
Færdigbehandlet på sidste bestyrelsesmøde.
8. Møde i SIS, Glyngøre den 25/3
Karsten havde forespurgt til bestyrelsens ansvar i idrætsforeninger og var blevet opfordret til at tage kontakt
til den paraplyorganisation hvorunder Vinterbaderne i Danmark er repræsenteret. Karsten kontakter VIFU og
undersøger forholdene inden sæsonstart 2010/11. Individuelle ansvarsforsikringer er meget dyre og ikke i
tråd med klubbens økonomi. (Ansvar: Karsten)
9. Lederfest
Færdigbehandlet på sidste bestyrelsesmøde.
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10. Hængekøjen
10.1 Skitur
Svend har taget initiativ til oprettelse af en interessegruppe, som foreløbig kun er bemandet med ham selv,
og som har til formål at planlægge og gennemføre en skitur for VISKIs medlemmer primo 2011. Svend har
udarbejdet en appetitvækker og forhåndsorientering som er fremsendt til alle med e-mails og som ligeledes
kan findes på vores hjemmeside. Svend modtog stor anerkendelse og ros for initiativet som bestyrelsen
bakker 100 % op omkring. Der er enighed om at projektet skal være 100 % selvfinansieret og ikke vedrører
VISKIS økonomi. Vi venter spændt på initiativgruppens næste udspil. (Ansvar Svend)
11. Runden
11.1 Rengøring i sauna og omklædningsrum
6 medlemmer fra VISKI, 4 fra bestyrelsen og 2 menige medlemmer (Karen Margrethe Holm og Else Højriis)
har gjort hovedrent og ryddet op i Roklubbens lokaler. Der er nu skinnende rent i omklædningsrummene
efter højtryksspuling og knofedt på fliserne af Eva og Bodil. Saunagulvet er forstærket med nye strøer og
galvaniserede søm, da gulvet var så skrøbeligt at det faldt fra hinanden da vi højtryksspulede det. Der bør i
samarbejde med Roklubben udarbejdes en plan for rengøring af omklædningsfaciliteter, sauna, baderum og
toilet da der var meget beskidt og det tydeligt bar præg af at der ikke har været gennemført tilstrækkelig
rengøring i den sidste tid. Karsten tager kontakt til Roklubbens bestyrelse og finder sikkert en god løsning på
dette. Roklubben var vært ved en dejlig frokost og vi hyggede os alle sammen med den fælles opgave og i
særdeleshed med frokosten. Tak til alle som hjalp.(Ansvar: Karsten)
12. Eventuelt
12.1 Bestyrelsesoverdragelsesmøde
Karsten foreslog at der holdes et ”bestyrelsesoverdragelsesmøde” for at sikre at de afgående medlemmer
(Jane Bitsch og Peter Mikkelsen) får videregivet alle praktiske og løbende sager til den nye bestyrelse.
Det blev besluttet at Jane og Peter og disses ledsagere inviteres med til ”bestyrelsesoverdragelse” i
forbindelse med næste bestyrelsesmøde i Svends sommerhus, Pinen 50, Glyngøre, tirsdag den 15.06., hvor
også bestyrelsens ledsagere inviteres med til badning og middag efter bestyrelsesmødet. (Ansvar: Karsten)
12.2 Hvordan udbygger vi kendskabet til hinanden
Bestyrelsen er opmærksom på at kendskabet til hinanden er en vigtig faktor i klublivet og dette punkt
udsættes til behandling til næste gang. Bestyrelsen opfordres til at komme med gode ideer. De medlemmer
som læser dette referat er ligeledes velkomne til at komme med forslag til hvorledes vi i praksis skal tage fat
i dette emne. (Ansvar: Bodil)
12.3 Skive Festival
VISKIs medlemmer opfordres til sammen med Roklubben at støtte Skive Festival. VISKI og Roklubben vil
sædvanen tro søge om midler fra Skive Festival efter forhåbentlig veloverstået festival. Denne ansøgning vil
blive fremsendt på baggrund af medlemmernes indsats i barer, madtelte eller på baggrund af andre opgaver
som vi har løst for at støtte Skive Festival. Christian udarbejder en opfordring til vore medlemmer på
bestyrelsens vegne som fremsendes på e-mail og som lægges på hjemmesiden. (Ansvar: Christian)
13. Næste møde
Næste møde afholdes den 15.06.2010 kl. 16.30 i Svends sommerhus, Pinen 50, Glyngøre.
(Karsten: Straks man når Pinenhus på sin venstre side, skal man dreje til højre, (lige ved det hvide hus på
højre hånd), følg den meget smalle asfalterede vej som går lige op i himlen og drej til venstre ved nr. 50☺)
(Ansvar: Svend for rammer og forplejning og Karsten for dagsorden)
14. Strategi, vision, mission, mål og handlingsplaner i VISKI
Det blev diskuteret hvordan vi udvikler en egentlig strategi for VISKI så vi når de mål som vi ønsker. Vi
enedes om at orientere Skive Kommune om at vi har igangsat denne proces og har opfordret Skive
Kommune om at deltage i processen så vi kan finde ”Den Rigtige Løsning” for såvel VISKI, Roklubben som
de øvrige interessenter på havnen. Karsten laver et oplæg til diskussion og videreudvikling på næste
bestyrelsesmøde. (Ansvar: Karsten)
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15. Underholdningsarrangementer (polterabend o.l.)
Dette punkt blev kort berørt og Eva vil til næste bestyrelsesmøde komme med et forslag til debat på næste
møde for at sikre at vi har/får ens holdning til hvor grænserne går for vor deltagelse i forskellige
arrangementer. (Ansvar: Eva☺)
Referat slut.
Karsten Hvoldal
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