Referat fra bestyrelsesmøde i VISKI d. 10.11.2011
Hos Svend Purup, Skovbakken, 7800 Skive
Til stede: Heidi Volke, Svend Purup, Christian Ramsgaard, Eva Hvid og Karsten Hvoldal
Referent: Eva Hvid
1. Referat fra sidste
møde
2. Medlemssituationen
3. Regnskab og
økonomi
4. Logokonkurrence

Godkendt
Der er 7 nye betalende medlemmer som også skal afregnes med
Roklubben
Der orienteres.
Christian har sat logoerne op på brevpapir og bestyrelsen vælger det logo
der skaber det klareste budskab. Logoet er udarbejdet af Eva Hvid.

5. Klubhus, mole,vandog bundforhold

Der er ikke arbejdet yderligere udover at der er modtaget
mailkorrespondance som der følges op på. Svend fremsender nye tanker
om broarkitektur.
Det forlyder at der på bunden af fjorden er mange brædderester fra den
ødelagte badebro med søm i som kan være farlige at træde på. Klubbens
medlemmer skal være meget forsigtige med at bade i området. Der lægges
advarsel ud på hjemmesiden.

6. Samarbejdsaftale
med Roklubben

Der er 09.11.2011 er der indgået og underskrevet en ny samarbejdsaftale
med Skive Roklub og Viski har lavet forslag til tillæg nr. 1, som skal drøftes
med Skive Roklub.

7. Klubaktiviteter

Sæsonstart godt overstået.
Der er planlagt 2 saunagus arrangementer, 9. december og 6. januar
( Michael Queck ). Pris 100 kr. pr. arrangement. Der er plads til ca. 15
deltagere pr. gang.
Julesild: 16. december kl. 17. ( Eva )
Badning søndag d. 25.12 og søndag d. 1. januar rykkes til kl. 16.
Vinsmagning. Roklubben inviteres. Pedersborg Vin kunne være en oplagt
mulighed ( Svend ). Mulig dato: 27. januar.
Generalforsamling : 24. februar ( Karsten og Heidi )
Sæsonafslutning 30. marts: Foredrag: 1 time: De vestindiske øer (Svend
og Elisabeth ). Let anretning. Foredrag: 1 time: Afganistan ( Michael Q.)
Christian ansvarlig.

8. Eventuelt

Der planlægges et arrangement for Brårup Skoles store elever.
Christian har været til møde i SIS. Der er lavet et skrift ”Folkeoplysnings- og
Idrætspolitik – rent liv og masser af aktiviteter”. Kan findes på SIS
hjemmeside.

9. Næste møde:

Torsdag d. 12. januar kl 19.30 hos Christian.
Husk punkt: Planlægning af generalforsamling.

