Referat af Vinterbaderne i Skive´s (VISKI)
ordinære generalforsamling den 24. februar 2017.

Tilstede var 59 ud af 178 medlemmer.
Kl. 17.30 bød formanden velkommen til generalforsamlingen, som i år pga. den store
tilmelding 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)
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.
2016 var det første hele kalenderår, hvor vi kunne udnytte vores dejlige nye
omklædningsfaciliteter og udendørsbruser. Hvor har det bare været godt.
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.
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.
(Hele beretningen kan ses på VISKI.DK under ”møder”).
Beretningen blev godkendt.

Punkt 3, Regnskabet forelægges af kassereren.
Rikke fremlagde det nyreviderede regnskab.
Årets indtægter var kr. 100.378 og de samlede udgifter androg kr. 22.577 - så årets
overskud blev på kr. 77.801 (Hvoraf kr. 15.500,- er forudbetalte 2017 kontingenter).
Rikke gennemgik årets ekstraordinære indtægter (tilskud fra Friluftsrådet og salg af
reservesauna) samt de største udgiftsposter (mad & drikke samt ny lås på saunaen)
Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4, Indkomne forslag:
Ingelise Dons havde stillet følgende forslag:
"Udendørsbruseren laves således, at man kan vælge mellem et koldt eller varmt
brusebad".
Bestyrelsen havde indhentet tilbud på et sådant arbejde – der ville beløbe sig til en udgift
på mellem kr. 8000,- og 10.000,Følgende spørgsmål blev sendt til hemmelig afstemning:
ØNSKER DU AT KLUBBEN SKAL BRUGE MELLEM KR. 8000-10.000,- PÅ AT
OPGRADERE DEN UDENDØRSBRUSER – SÅLEDES AT DER OGSÅ KAN VÆLGES
KOLDT BRUS?
Forslaget blev forkastet med 12 stemmer for – og 38 stemmer imod.
Punkt 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2018).
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.
(Chr. og Rikke var på valg).
Chr. modtog genvalg for to år. Rikke modtog genvalg for et år.
Der var ingen yderligere kandidater.
Chr. blev valgt for to og Rikke blev valgt for et år.
Punkt 7. To suppleanter til bestyrelsen (for et år).
(Uffe Thomsen og Leif Ullits var på valg).
Uffe modtag genvalg. Bestyrelsen pegede på Karin Strøm som ny 1. suppleant.
Der var ingen yderligere kandidater.
Der blev spurgt til hvorfor Uffe der tidligere havde været 1. suppleant – ikke skulle være
det længere. Formanden svarede, at suppleanter blev valgt af et år ad gangen og at
bestyrelsen foretræk Karin, såfremt der måtte komme forfald det kommende år.
Karin og Uffe blev valgt.
Punkt 8. Valg af en revisor (for to år)
(Holger Hviid var på valg):
Holger Hviid modtog ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede Finn Laursen. Der var ingen
yderligere kandidater.
Finn 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 til klubbens ønske om at få og tiltrække nye medlemmer.
Formanden sagde, at alle er velkommen i klubben – men at vi ikke ønskede at gå aktivt
ind i en hvervekampagne så længe vores faciliteter – primært saunaen, er som de er.
På opfølgende spørgsmål blev det klart – at det drejede sig om enkeltmedlemmer, der
følte sig ”ikke velkomne” efter indmeldelse. (Ingen af disse medlemmer havde valgt at
deltage på generalforsamlingen). Det var noget bestyrelsen ikke kunne genkende og
opfordrede de pågældende til at tage kontakt således, at de nærmere omstændigheder
kunne fastlægges. Bestyrelsen fremhævede endvidere, at det er alle medlemmers ansvar,
at alle nye føler sig velkomne og som en del af klubben. Men det er samtidigt helt naturligt,
at man som nyt medlem er opsøgende og åben, når man færdes i VISKI.
Klubben afholder fire gange årligt velbesøgte ”INTRO- og prøvebadningsdage”, hvor der i
detaljen orienteres om det at være ”VISKI`er”.
To helt nye medlemmer forsikrede, at de begge havde følt sig vel modtaget i klubben –
såvel i forbindelse med indmeldelse – som under badning.
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 en let
skinkeanretning med brød samt coleslaw- og kartoffelsalat fra Chicken & Burger.
Udnævnelser:
Under traktementet blev Jytte Ransborg udnævnt som ny Pingvin for hendes positive
væsen, store engagement og altid store velvillighed i forbindelse med arrangementer.
Afgående viking Hans Elsborg udnævnte Steen Nielsen til ny Viking med ord som ”modig
hovedspringer”, ”altid glad”, samt ”aktiv saunagænger”.

