Referat fra bestyrelsesmøde i VISKI d. 26.08. 2012
Hos Svend Purup, Sommerhus Pinen 50
Til stede: Heidi Volke, Svend Purup, Christian Ramsgaard, Karsten Hvoldal, Tania Hansen
1) Referat sidste møde

Godkendt

2) Klubmøde den 14.05:
opfølgning og gensidig
orientering

Gennemgang af spørgeskema. Spørgeundersøgelsen til klubmødet
viser at flertallet ønsker en kortsigtet løsning indeholdende sauna og at
den langsigtede løsning skal indeholde egne lokaler med forhøjet
kontingent. Et stort flertal af VISKI medlemmer ønsker forhold til
Roklubben genskabt hvis dette er muligt.
Flemming Eskildsen, Per Nors, Peter Svendsen, Poul Erik Christensen,
alle Skive Kommune, samt Asbjørn Nordam SIS, er orienteret ved
udførlig redegørelse med omfattende bilagsmateriale om konflikten.
Medlemmerne er orienteret via hjemmesiden og orienteringsmødet den
14.05. 2012.
Mail sendt til Peter Svendsen og Ulla Neve, svar fra Ulla Neve:” det er
blevet besluttet at fastholde den strategi, der blev besluttet på
Roklubben generalforsamling; da der i bestyrelsen perspektiv ikke er
kommet nyt frem, der kan berettige en ny eller yderlige behandling.” med andre ord Roklubben ønsker ikke vores tilstedeværelse. CR
afventer reaktion fra Peter Svendsen omkring Roklubben.
Saldo dags Dato: 51.747,90 - ingen udgifter siden 19.04. 2012. Kun
udgifter i forbindelse med klubmøde og 2.500 kr. til Skive Søsportshavn,
Legeplads.

3) Ekstern orientering:
medlemmer, politikerne,
embedsmændene og
SIS(Karsten)
4) Roklubben: orientering
om CR`s forsøg på at
genoptage kontakten til
Roklubben. (Christian)

5) Økonomi: Indtægter og
udgifter siden sidst.(Heidi)

6)Økonomi: Ansøgninger om Karsten har haft møde med Salling Bank - tilskud på 5.000 kr., når
tilskud: mobil
forholdene omkring lokaler er på plads. (HUSK - årlig ansøgning.) CR
sauna.(Karsten)
lægger notits på hjemmesiden, når pengene er modtaget. Ansøgning
om Sauna tilskud ved Skive Kommune og SIS, til enten mobilløsning
eller varig løsning ved Sejlklubbens lokaler - vi afventer svar.

7) Medlemssituation.(Heidi)

Uændret 89 betalende kontingenter.

8) Sæsonstart og den
Vi har p.t ingen lokaler at starte fra, vi afventer svar fra Skive Kommune.
kortsigtede løsning for
Karsten retter uformel henvendelse til Ulrik Maagaard, forud for
VISKI.(Sejlklubben)(Karsten) Sejlklubben bestyrelsesmøde, med henblik på Sauna-løsning. Svend
tilbyder, som projektleder, at bygge kasse til mobil sauna, som skal stå
indendørs i Sejlklubbens lokaler, eller udendørs på anvis plads. (Kun
aktuelt hvis Sejlklubben er interesseret i dette)
9)Den langsigtede løsning
Karsten Hvoldal kontakter Peter Svendsen med henblik på at få åbnet
for VISKI.(Alle)
kassen hos eventuelle kommunale fonde/puljer til projektering af den
langsigtede løsning. Primo Juni deltog KH og CR møde ved Resenlund,
om et idekatalog til udvikling af strandområde fra campingplads til
Viborgvej. Ide om en ø-løsning (Øst for Sjægtehusene) har den fordel at
lokalplansbestemmelser ikke er så restriktive. Klubmedlem og
suppleant Michael Queck har kontakter til Skive Windsurfklub og
sondere terrænet omkring et eventuelt samarbejde. (Plan B)
10)Klubaktiviteter
Vi afventer til næste bestyrelsesmøde. Cristian skriver på hjemmeside
om sæsonstart den 07.10.2012. 1. søndag i oktober.
11)Næste møde
Vi har foreløbigt fastsat dato til næste møde den 19.09. 2012 kl. 19.00
ved Tania Hansen på Dølbyvej 139, men KH indkalder til tidligere møde
når beslutningen fra Sejlklubben kendes.
12)Eventuelt
Dødsfald: Hans Larsen - med kondolence fra VISKI.

