Referat fra bestyrelsesmøde i VISKI d. 12.01.2012
Hos Chr. Ramsgaard, Odgaardsvej, Skive
Til stede: Heidi Volke, Svend Purup, Christian Ramsgaard, Eva Hvid og Karsten Hvoldal
Referent: Heidi Volke
1) Referat fra sidste
møde
2) Medlemssituationen

Godkendt.
Der er nu registreret 93 medlemmer/familiemedlemmer i 2011.
Hertil kommer indmeldelsesblanketter fra yderligere 9 nye medlemmer, som
vil modtage opkrævning sammen med de øvrige medlemmer for 2012.
Ny indmeldelsesblanket er godkendt, nu med betalingsanvisning – Christian
lægger den ud på hjemmesiden (Husk felt til afkrydsning omkring
medlemskab af Roklubben).
Udkast til kontingentopkrævning blev godkendt – Heidi mailer ud nu til
endelig godkendelse og Heidi og Christian koordinere omkring endelig
udsendelse til alle potentielle medlemmer for 2012.
Skal klubben have en øvre grænse for antal medlemmer og skal
badeproceduren evt. omlægges?: Ikke aktuelt p.t. – emnet vil blive drøftet
igen såfremt pladsen i saunaen bliver for trang.

3) Regnskab og
økonomi

4) Logokonkurrence

5) Klubhus, mole,vandog bundforhold

6) Samarbejdsaftale
med Roklubben
7) Klubaktiviteter

Bestyrelsen drøftede:
-børnekontingent – nej
-familierabat – nej
-passiv medlemskab – nej
Begrundelse: vedtægterne åbner ikke mulighed for det og det er
administrativt tungt.
Der er afviklet SaunaGus med brugerbetaling og sædvanen tro Julesild for
en beskeden udgift. Ligeledes har VISKI vanen tro været inviteret til
Nytårskur hos Roklubben. Der var ikke så mange VIKSI folk som sidste år.
Heidi har afregnet for sidste nye medlemmer til Roklubben pr. 31.12.2011.
Vinderforslaget fra Eva er honoreret med 2 flasker hvidvin og
vinderforslaget fremgår af hjemmesiden. Det nye logo skal anvendes på
klubbens brevpapir og eksempelvis på invitationer og lignende.
Svend foreviste ny tegning med snit over forslag til alternativ badebro på
betonsøjler. Forslaget forudsætter minimum 1,5 m fra alm. vandstand.
Forslaget er alternativ til klubbens primære idé om en fast betonbadebro til
helårlig benyttelse.
Karsten orienterede om møde med Skive Kommune, hvor Karsten vil søge
om projekteringsstøtte.
Svend foreslog at undersøge muligheden for at klubben kan rekvirere en
flydende slamsuger, som kan fjerne dyndet der hvor vi bader. Det er muligt
at klubben kan anmode kommunen om hel eller delvis betaling for ydelsen.
Status: Hovedaftalen er på plads og tillægsaftale er under udarbejdelse.
Bestyrelsen diskuterede tillægsaftalen og Karsten udfærdiger på baggrund
at diskussionen udkast til svarskrivelse til Roklubben.
Fredag d. 13. januar afvikles anden runde af SaunaGus med 15 deltagere
og mod brugerbetaling.
Status på vinsmagning d. 20. januar 2012: Svend har p.t. 14 tilmeldte –
heraf 4 roklub-medlemmer.
Generalforsamling d. 24. feb.: Heidi laver regnskab for 2011 og afleverer til
Karsten. Karsten sørger for en kompetent dirigent. Karsten laver udkast til
invitation med dagsorden jf. vedtægterne og udsender inden d. 27. januar.
Heidi modtager tilmeldinger og bestiller mad m.m. Karsten sender udkast til
dagsorden i løbet af en uge til bestyrelsens godkendelse – herunder hvem
der er på valg (Eva, Svend og Karsten) og hvem der modtager genvalg

8) Eventuelt

9) Næste møde:

(Svend og Karsten – ikke Eva). Suppleanter. Forslag til kandidater. Forslag
revisor og revisorsuppleant. Karsten kontakter sidste års viking – Andreas –
for aftale om ceremoni og udnævnelse af ny årets viking. Årets pingvin med
diplom skal også udnævnes. Christian udfærdiger og laminerer begge
diplomer. Kontingentet for 2013 foreslås forhøjet til 400 kr.
Sæsonafslutning d. 30. marts: Chr. sørger for invitation, tilmelding og kaffe
m.v. Svend og Elisabeth laver foredrag om De Vestindiske Øer (30 min.) og
Michael Queck om Afghanistan (30 min.). Brugerbetaling foreslået 50,00 kr.
pr. deltager.
Svend orienterede om at en lille VISKI flok mødet til badning tirsdage og
torsdage kl. 8.00 i vinterhalvåret. I sommerhalvåret foregår badningen uden
brug af Roklubbens lokaler og udenfor VISKI-regi.
Sauna lukket i perioden fra og med søndag d. 15. januar kl. 12 til og med
mandag d. 23. januar 2012 pga. gulvreparation. Christian. sender mail rundt
til medlemmerne om dette og lægger info på hjemmesiden.
Onsdag d. 7. marts 2012 kl. 19.30 hos Heidi.

