Referat af VISKI bestyrelsesmøde
ONSDAG d. 24. august 2016 kl. 1830.
Fraværende Chr. Ramsgård

Ad 1) Medlemsoversigt og økonomisk status:
Vi er nu 145 medlemmer og har en aktuel kassebeholdning på ca. kr. 95.000,2) Relationsmøde og aftale med SKIWS for den kommende sæson.
Som bekendt deler vi lokaler med SKIWs.
Det er formelt SKIWs der er tildelt lokalerne af Skive kommune.
Der afholdes relationsmøde mellem VISKI-SKIWs to gange årligt – hvor samarbejdet
drøftes – herunder tanker og ideer.
Det er således, at året er delt mellem os – af naturlige årsager. SKIWs er hovedbruger i
perioden APR-SEP og VISKI i vores sæson OKT-MAR. Begge klubbers medlemmer kan
dog benytte lokalerne hele året med skyldig hensyntagen til hovedbrugeren.
Hovedbrugeren har ansvaret for rengøring m.v.
Samarbejdet er reguleret i en skriftlig aftale der ”fornys” halvårligt.
På seneste relationsmøde blev det klart, at SKIWs har ønske om en ekstra
materialebygning i området vest for klublokalet.
Vi kan i den kommende sæson bruge lokalerne som vi ”plejer”.
3) Klublokalet:
SKIWs er indforstået med, at VISKI ”donerer” nye stole til klublokalet.
Endvidere vil klublokalet blive malet og der blive opsat supplerende (hygge) belysning.
4) Aktivitetsoversigt sæsonen 2016-2017.
Medlemmer der har meldt sig som tovholdere til aktiviteter vil blive kontaktet.
Der udsendes indbydelser til alle arrangementer.
Sæsonstart
30 SEP kl. 1600.
Intro og prøvebadninger
LØR d. 8/10 kl. 0900
SØN d. 13/11 kl. 1300
LØR d. 14/1 kl. 0900
SØN d. 5/2 kl. 1300
Fuldmånebadninger
16/10
14/11
14/12
12/1
11/2
12/3

Vinterbadefestival i Nr. Vorupør
d. 28/12. Der lejes et sommerhus – og klubkassen yder et tilskud på op til kr. 2000,- i
lighed med tidligere år.
Nytårssild
FRE d. 13 JAN kl. 17.
Saunagus
18. NOV kl. 1730 og en gang primo MAR.
Generalforsamling
FRE d. 24 FEB kl. 1730.
Sæsonafslutning
Fest FRE d. 31 MAR kl. 1800.
Til festen efterlyses medlemmer til ”madlavning” – kunne være fx forret og dessert –
således at hovedret leveres udefra.
5) Klargøring til den nye sæson
Sauna og platformen males udvendigt.
Saunaen opstilling primo uge 39 – således den er klar til sæsonstart.
Der leveres et læs sand til badestedet.
”Saunahaven” gøres pæn.
6) Saunaen
Saunaen og levetiden på denne blev drøftet. Det blev besluttet at få en faglig vurdering af
dette – sammen med en vurdering af hvad der skal til for at holde den i live m.v. tre år
frem. Endvidere blev der drøftet hvad vi ønsker på hhv. mellemlang og lang sigt.
På mellemlang sigt (3-5 år) ses umiddelbart en ”mobil” saunaløsning. Enten i form af
levetidsforlængelse af vores nuværende – eller opbygning af en ny (og måske større)
enten ”vogn” eller flytbar pavillon.
7) Eventuelt
Der blev foreslået ”vinsmagning” som en mulig aktivitet. Det blev besluttet at se på
muligheden for at gennemføre noget i slutningen af sæsonen.
Til sæsonstart hænges der en ”problem-bog” op i entreen i omklædningsbygningen. Heri
opfordres alle medlemmer til at notere evt. uregelmæssighed der opleves under badning.
Dette kunne fx være mangelfuld oprydning – manglende rengøring, manglende låsning af
døre eller uautoriseret brug af faciliteterne.

