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Kære medlemmer.
Endnu et kapitel er skrevet i Lille VISKI´s livshistorie.
Det blev et år uden de store ændringer af den måde, vi gør tingene på her i VISKI – og uden de helt store udfordringer
eller problemer.
En ny aktivitet er dog nok kommet for at blive – nemlig en ordentlig fest til at markere afslutningen på
vinterbadesæsonen, og at saunaen køres i sommerhi. I år bliver festen som varslet d. lørdag d. 25. marts – med
musikalsk underholdning fra Context. Saunaen har vi, som I ved, fået lov til at have stående påsken over.
2016 var det første hele kalenderår, hvor vi kunne udnytte vores dejlige nye omklædningsfaciliteter og
udendørsbruser. Hvor har det bare været godt.
Vi oplevede sæsonens første rigtige blæsevejr og oversvømmelse i mellemjulen – da URD kom forbi. Den nye
permanente stormsikring af saunaen viste sit værd – saunahaven blev dog medtaget og endeligt blev strømkablet
ødelagt, da boardwalken rev sig løs – og vores klubelektriker måtte på overarbejde – så saunaen igen kunne fyres op.
Vi nåede ligeledes – med kommunens hjælp - at få monteret et nyt låsesystem – der sammen med sensorlamper - har
gjort adgangen til vores faciliteter lettere – også i mørke. Herudover har vi som en større ting investeret i nye stole til
klublokalet – efter lokalet var blevet malet.
Vi har i det forgangne år oplevet en stor stigning i antallet af medlemmer – og 178 har dagsdato betalt kontingent for
2017.
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. 8 timer i døgnet –
syv dage om ugen …..
Vi har, kunne sige velkommen til i omegnen af 40 nye medlemmer siden sidste generalforsamling. Det er klart, at
klubbens sammenhængskraft udfordres med så stor en procentdel nye medlemmer. Vi har i bestyrelsen gjort vores
bedste for, at alle nye får alle relevante oplysninger om det, at være ”VISKI´er” og for at få alle til at føle sig godt tilpas
i klubben. Vi vil derfor fortsætte med at lave faste INTRO-og prøvebadningsdage – hvor ideelt set - alle potentielle
medlemmer skal deltage – inden medlemskab kan tegnes.
Vores klub bruges på mange forskellige måder.
Nogle kommer her i klubben en til to gange om ugen for at nyde et hurtigt bad – alene eller sammen med et par
lidelsesfæller. Andre kommer primært i regi af ”TiTo” – som navnet indikerer tirsdag og torsdag morgen – mens andre
bader så ofte muligheden byder sig og søger det sociale liv og gode selskab som klubben også kan levere.
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.
Jo større en klub VISKI bliver – jo vigtigere er det, at alle medlemmer tager et ansvar, og at alle overholder de få regler,
vi har. Frihed under ansvar til at nyde vinterbadning – uden for mange ”løftede pegefingre” og unødvendige skilte – er
sådan jeg gerne vil leve livet i klubben.
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 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”.
Det har derfor været en stor lettelse for bestyrelsen, at medlemmer har meldt sig både som tovholdere og hjælpere
på de opgaver, vi har haft behov for hjælp til. Det er ligeledes en glæde, at vi i sæsonen har, kunne få fyldt såvel
tirsdags som weekendrengøringsplanen ud med frivillige hænder. Det er dejligt at komme og bruge pænt
vedligeholdte og funktionsduelige faciliteter.
Nu er der jo ingen tovholderopgaver der er vigtigere end andre – men jeg vil alligevel nævne:
”Fundraising”-gruppen – bestående af Vivi og Eva. De har i det forløbne årstid bl.a. har skaffet kr. 10.500,- fra
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Friluftsrådet, fået malet vores borde i klublokalet, og skaffet kr. 1000 fra Kvickly til kaffe. Desværre har de begge valgt
at stoppe – da de mener der nu skal andre kræfter til. Så det håber jeg virkeligt at der er nogen der er friske på. Jo
mere vi kan få ind i form af sponsorstøtte – jo før har vi de fornødne midler til en større sauna.
Endvidere har Jytte Nielsen valgt at stoppe som vores ”oldfrue”. Et hverv hun har forvaltet i en årrække og som har
tilsikret at der kunne sammensættes tirsdagsrengøringshold og at der altid var rengøringsmidler til rådighed. Tak for
det Jytte.
Jeg vil derfor stærkt opfordre til, at der igen i år er medlemmer der er klar til at ofre lidt af jeres fritid for fællesskabet
ved at melde jer. Listen vil komme rundt i løbet af aftenen – og vil blive udsendt, så alle de, der ikke kunne deltage i
generalforsamlingen – også har mulighed for at yde sit. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige alle tovholdere og
andre hjælpere et stort tak for indsatsen i det forløbne år.
Det kommende år byder på et par udfordringer, vi ikke kan lade ligge meget længere.
Saunaen – nok primært bunden - skal renoveres, så vi sikrer, at den kan overleve nogle år endnu, indtil vi finder en
permanent løsning. Et arbejde som Tom og Leif velvilligt har sat sig i spidsen for – jeg er sikker på, de nok skal bede om
den nødvendige hjælp.
Herudover vil der igen i år være et antal mindre arbejdsopgaver, vi skal have udført hen over sommeren. De vil blive
varslet på mail – således, at I kan planlægge deltagelse og give en hånd med. Vi satser bl.a. på at lave en arbejdsdag
hvor vi kombinerer strandrensning og malearbejde – datoen er endnu ikke fastlagt.
Bestyrelsen er i aktiv dialog med kommunen om muligheden for at få byggetilladelse på området ude ved
badeplatformen. Det er et område, der er behæftet med et antal restriktioner både i form af en kommunalplan –
reglerne omkring strandbeskyttelse og så har Hotel Strandtangen også en interesse.
Personligt havde jeg indledningsvist håbet, at det kunne løftes i regi af Maritime Drømme 2– men er nu kommet
stærkt i tvivl. Så vi har i bestyrelsen valgt at arbejde videre ad to spor.
a. Chr. deltager aktivt i dialogforum omkring den langsigtede Maritime Drømme 2 løsning – der kunne indbefatte en
offentlig badeanstalt med omklædningsrum og sauna - og
b. Jeg selv står for kontakten med kommunen – med en plan hvor vi i VISKI går enegang i forhold til at få en
permanent saunaløsning på Strandtangen – tæt på badeplatformen. Efter en indledende kontakt til Ditte Staun, som
jo er formand for Kultur- og fritidsudvalget i Skive kommune – har jeg haft to møder med teknisk forvaltning. Vi har
ved Fjordbo Aps foranstaltning fået udarbejdet projekttegninger, der skal anvendes i det videre forløb. Kommunens
tekniske forvaltning er gået aktivt og positivt ind i sagen. De er i disse dage ved at lægge sidste hånd på en ansøgning
til Kystdirektoratet om dispensation for strandbeskyttelsesloven – således at der kan bygges der hvor vi gerne vil.
I første omgang ønsker jeg ikke at tale økonomi med kommunen – men alene skabe grundlaget for en byggetilladelse
– så må det andet, men nok så vigtige, komme efterfølgende. Derfor er det jo en glæde at se, at vores regnskab p.t.
ser helt OK ud – noget som kassereren jo vil gennemgå lige om lidt. Samtidigt håber jeg, at der er opbakning til den
kontingentfastsættelse for 2018 som bestyrelsen lægger op til senere i dag. Såfremt klubben ikke selv kan finansiere
en stor del af udgiften – tror jeg ikke selv på, at vi kommer i mål med en permanent saunaløsning foreløbig. Vi har jo
tidligere forsøgt os med ”folkeaktier” – uden den nødvendige opbakning – så bestyrelsen må se sig om efter anden
mulighed for at finde den nødvendige finansiering. Den samlede udgift må forventes at ligge på et niveau på op til kr.
350.000 - 400.000,- - 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 skal værne om. Lad os lægge os i selen for en fortsat positiv
udvikling af Lille VISKI.
Tak.

