Referat fra bestyrelsesmøde i VISKI d. 07.09.2011
Hos Karsten Hvoldal, Nøddevej 21, 7800 Skive
Til stede: Heidi Volke, Svend Purup, Christian Ramsgaard, Eva Hvid og Karsten Hvoldal
Referent: Karsten Hvoldal
1. Referat fra sidste
møde
2.
Medlemssituationen
3. Regnskab og
økonomi
4. Tilskud m.v.

Godkendt

5. Logokonkurrence

5 oplæg er stadig med i finalerunden og disse redigeres stadig med henblik på
at få det optimale layout.
SIS vil principielt gerne støtte ideen om en strandpark med mole og klubhus
men har konkret ikke bevilget midler til dette. Vand og bundkvalitet er i orden
og under de kritiske grænseværdier for badning på vores nuværende badested
og øst for Sjægtehusene. Projekteringen bør fortsætte og Karsten vil prøve at
erhverve gratis arbejdskraft til undersøgelse af procedure og lovliggørelse af
vort projekt. Karsten tager kontakt til embedsmænd for støtte til denne opgave
både fra Teknisk forvaltning og fra anden side. Det kommer til at gå langsomt
når der ikke er bevilget midler. Mole og adgang ordentlige vand- og bund
forhold har 1. prioritet og 2. prioritet er klubhuset. Uden vand og bund har
klubhuset ingen værdi. Heidi tager kontakt til Jesper Holt for råd og vejledning
i forhold til Kystinspektoratet mv. Karsten sender ansøgning til Heidi til info.
Revision af aftalen er p.t. udskudt til september.

6. Strategi, mole,
vand- og bundforhold
samt nyt klubhus

7. Samarbejdsaftale
med Roklubben
8. Opfølgning på
klubaktiviteter og
ansvarsfordeling

Der har ikke været tilgang siden generalforsamlingen. Vi er således stadig
65/70 medlemmer/familiemedlemmer
Udlæg blev afleveret til Heidi til refusion. Ingen store poster. Bankindestående
ca. 41.000 efter refusion af udgifter
Der er ikke modtaget tilskud og der forventes ingen tilskud p.t.

9 Eventuelt

Bestyrelsens ansvarsfordeling omkring ordinære klubdage:
Man har ansvaret for at saunaen er tændt mindst en time før planlagt mødetid.
At åbne/lukke fordøren og døren til værkstedet hvor vi samles til info. At der er
svabret i baderum og sauna og for at samle hår og andet skidt op fra
gulvristene. (Almindelig rengøring af bænke og gulve varetages af en af
Roklubben udpeget person og dette betaler vi for via omkostningsgodtgørelsen
til Roklubben).
Med henvisning til bestyrelsens turnus har vi besluttet at følge alfabetet hvor vi
slap. C, E, H, K, S. Det betyder at C for Christian har tjansen den første
badedag søndag i uge 39 og E som Eva har ansvaret for fredag og søndag i
uge 40 herefter er det Heidi i uge 41, Karsten i uge 42 og Svend i uge 43
Sæsonstart den 02.10. kl. 09.00. Morgenkaffe i Roklubbens lokaler fra 10.00
til ca. 11.00. Heidi undersøger priser og arrangerer indbydelse og tager imod
tilmelding til Morgenkaffen. Karsten reserverer Roklubbens lokaler til
morgenkaffe. Christian sørger for at hjemmesiden bliver opdateret med
indbydelsen og sender mails rundt.
Rensning af ramper: Karsten tager kontakt til Teknisk Forvaltning med
henblik på at få hjælp til rengøring af ramper ved badested
Limfjordskonference den 17. august, i ”Æ kassehus”, ingen deltog.

10. Næste møde:

Ladies Cirkel vil gerne prøve at vinterbade og beder om lov til en
prøvebadning for klubbens medlemmer. Heidi har lovet at være vært og
ansvarlig på bestyrelsens vegne. Karsten henvender sig
Roklubben
desangående.
Ej fastlagt men Karsten indkalder når der er et behov for dette.

