Resume af VISKI bestyrelsesmøde afholdt 20. august 2014.

Ad 1) Medlemsoversigt og sponsoraftale.
Aktuelt 90 betalende medlemmer
Aktuel kassebeholdning er ca. 25.000,Vores sponsoraftale med Sallingbank skal genforhandles pr. OKT.
Vi håber at kunne videreføre den nuværende aftale – men ser frem til evt. ændrede
betingelser inden underskrift
Ad 2) ”Sommersæsonen” – erfaringer.
Der har været badet flittigt i løbet af sommeren.
Både om fredagen – hvor der blev indført ”Bad & Bobler”, om søndagen med ”Bad & brød”
– samt i TI-TO fraktionen. Vi er mange, der ikke har kunne undvære det gode selskab af
VISKI-vennerne udenfor ”hoved-sæsonen”.

Ad 3) Status vedr. "sommerarbejder".
- Støbning af et ekstra trin på badeplatformen afventer de rigtige vejrforhold. Forhåbentlig
nås det inden sæsonstart.
- Kommunen har indvilget i at betale et nyt læs sand, der lægges ud i fjorden i forlængelse
af platformen inden sæsonstart.
- Arealet hvor saunaen skal opstilles led under stormen ”Bodil” – hvorfor der indkøbes og
udlægges stabilgrus inden uge 39.
- Saunaen er blevet malet såvel udvendigt som indvendigt (i forrummet)
- Den inderste ovn har fået en reparation, så det undgås, at den lader sig ”påvirke” af en
dråbe vand. Går det galt igen – indkøbes en helt ny ovn.
En tætning af vinduet udestår – sammen med tilpasning af saunadøren samt gerigter uden
om vinduet i forrummet.

Ad 4) Den kommende sæson.
a. Saunaen flyttes til Strandtangen (forenden af Sjægtehusene) i løbet af uge 39,
således, at den kan rengøres om torsdagen og trappe m.v. kan monteres og saunaen
kan afprøves senest om fredagen. Så vi er klar til sæsonstart om søndagen.
b. 10 års klubjubilæum
Fredag d. 14 november holder vi en stor fest for medlemmerne (uden påhæng) – med
god mad og musik.

Der har heldigvis meldt sig en ”arrangementskomite” bestående af fire personer.
Festen afholdes i dertil egnede lokaler (Det røde klubhus nok for lille).
Udover tilskud fra klubkassen – må der forventes en egenbetaling på op til 200,Invitationer og detaljer tilgår ultimo september.
Herudover påtænker vi lidt PR virksomhed i forbindelse med jubilæet – hvilket IKKE
har til hensigt at hverve flere medlemmer.
c. Rengøring af lokaler + sauna,
Vi vil forsøge at samle rengøringshold lige som i sidste sæson. Et helt nødvendigt
arbejde for at vi kan trives i klubben. Svend vil ”indkalde”. Interesserede bedes melde
sig til ham. Jo flere der er klar til at tage en tørn – jo færre gange skal den enkelte
have fat i rengøringsmidlerne.
d. Søndagskaffe og brød.
I den kommende sæson vil vi forsøgsvis have kaffe og rundstykker hver søndag.
Således, at man ved høflig selvbetjening kan tage et stykke brød og en kop, når man
er færdig med at bade. Da det vil være uden tilmelding – må vi håbe, at der også er et
stykke brød til de sidste sultne. Over tid finder vi et passende niveau for indkøb – så
der er nok – men ikke for meget i overskud.
e. Fælles samlinger.
Vi gennemfører ikke egentlige fællessamlinger – men synger da vores slagsange i
saunaen hhv. FRE kl. 16 og SØN kl. 09 (måske endda med en lille en om FRE).
f.

Aktivitetsoversigt
(1) Bestyrelsesmøder
Der planlægges på 2-3 møder i løbet af sæsonen. Foreløbige dagsordner udsendes
til medlemmerne.
(2) Sæsonstart – søndag d. 28 SEP kl. 0900 med efterfølgende morgenmad.
(3) Jubilæumsfest afholdes FRE d. 14 NOV – invitationer udsendes. Herudover
indbydes naboklubber, kommunen, sponsor m.fl. til brunch og prøvebadning SØN d.
16 NOV.
(4) Måneskinsbadning gennemføres d. 6 DEC + 5 MAR – invitationer udsendes.
(5) Saunagus planlægges til primo NOV samt medio FEB.
Invitationer udsendes når aftale med GUS-mester Anne er på plads.
Antalsbegrænsning og ”først til mølle”-princip gøres gældende.
(6) Vinterbadefestival i VORUPØR er planlagt til d. 28 DEC. I den forbindelse har VISKI,
via Kaja, lejet et stort sommerhus. Med mulighed for overnatning. Invitation til dette
medlemsarrangement (uden påhæng) udsendes senere. Reserver dagen(e) – det
bliver et kæmpearrangement med deltagelse fra det meste af Jylland.
(7) Nytårssild gennemføres d. 16 JAN 2015 – invitationer udsendes
(8) Generalforsamling 2015 gennemføres d. 27 FEB. Det må forventes, at vi skal bruge
et par nye medlemmer i bestyrelsen. Herunder er vi på udkik efter en, der er klar til at

tage tørnen som kasserer. Tænk allerede nu på om det kunne være noget for DIG. Vi
tilstræber endvidere en mere ligelig kønskvotering i bestyrelsen (læs flere kvinder…
så det afspejler medlemssammensætningen)
(9) ”Vinterbade” sæsonafslutning 2015 planlægges til d. 27 MAR

ad 5) Eventuelt
Der blev ikke behandlet emner under punktet – der var ikke kommet supplerende emner
fra medlemmerne.

