Referat fra bestyrelsesmøde i VISKI d. 15. 06. 2010
Til stede: Karsen Hvoldal, Bodil Lie, Svend P. Knudsen, Christian Ramsgaard, Eva Hvid
Ordstyrer og referent: Eva
1. Referat fra sidste møde

Godkendt

2. Renovering af Roklubbens
lokaler

Roklubben renoverer nu – hvis de kan få lov. Der er
planlagt en renovering af badefaciliteter og sauna til ca.
700.000 kr. Vi bor fortsat til leje i roklubbens lokaler, men
har i øjeblikket sat vores penge til sauna i bero.

3. Medlemssituationen

Ingen ændringer

4. Kommende arrangementer
Sæson 2010 / 2011

03.10

Sæsonstart. Badning kl. 11, frokost på
Strandtangen kl 12. Ansv.: Bodil

Nov.

Besøg hos en anden vinterbadeklub. Ansv.:
Svend

17.12:

Julesild. Badning kl. 16, sild kl 17. Ansv.: Bodil
og Eva

21.01

Måneskinsbadning med efterflg. pizza.

25.02

Generalforsamling.

27.03

Sæsonafslutning

April

Forhåbentlig besøg hos ”House of Jacob
Jensen” og badning i fjorden i nærheden.
Ansv.: Karsten

5. Maritime dage

Vi har købt 2 nye vimpler og Christian indkøber fod til
vores informationsstander. Karsten har skaffet finsk bad og
is til dette. Karsten, Christian og Svend aftaler nærmere
omkring af- og pålæsning af dette.

6. Regnskab / økonomi

Bodil vil fremover på vore bestyrelsesmøder kort orientere
omkring økonomien i klubben.
Karsten søger om penge fra Skive Festival.

7. Hjemmesiden

Intet nyt

8. Hængekøjen

Slået sammen med punkt 4

9. Skitur

Der er en forhåndsinteresse på 18 – 20 personer. Det
bliver sandsynligvis uge 9 eller 10, i private biler og fra
søndag til fredag. Svend kommer ca. 01.07 med et mere
detaljeret oplæg.

10. Runden

Udsættes til næste møde

11. Eventuelt

Kommunikation i bestyrelsen: det tilstræbes at punkter af
væsentlig karakter tages op på bestyrelsesmøderne, så
mailkorrespondancen bliver rimelig.

12. Hvordan udbygger vi
kendskabet til hinanden

Ved sæsonstart spørges medlemmerne om foto. Ideen er
at lave en montre, der kan hænge i roklubben, hvori der er
billeder af alle medlemmer.

12…igen

Se punkt. 6

Skive festival

13. Næste møde

d. 6. sept. kl. 16.45 hos Bodil

14. Strategi, vision, mission,
mål og handlingplaner

Fremtidige muligheder om klubhus og badefaciliteter
drøftes. Der arbejdes videre på idéplanet.

15.
Underholdningarrangementer Udsættes til næste møde.

