Referat af VISKI bestyrelsesmøde afholdt 02 december 2014
1. Medlemsstatus og økonomi.
Klubben har pr. d.d. 107 betalende medlemmer + to med gæsteadgang til 31 DEC.
Klubsaldoen er på ca. kr. 13.000,- - når alle udlæg er betalt.
2. Evaluering af sæsonen indtil nu - herunder jubilæumsarrangementerne.
Bestyrelsen vurderer, at sæsonens første to måneder er gået fint. God opbakning til de
gennemførte arrangementer og søndagsbrød fortsættes.
Især blev jubilæumsfesten en kæmpe succes – med i alt 52 deltagere. Modellen med et
festudvalg med deltagere udenfor bestyrelsen var en god idé. Budgettet blev overholdt.
3. Medlemstilgang - hvorledes tackler vi den fremadrettet.
Der er ikke flertal i bestyrelsen til nogen form for medlemsbegrænsning.
Et forsøg med ombytning af herre og dameomklædning har ikke givet nogen mærkbar
forskel – og stoppes.
Vi må acceptere en fortsat spredning i anvendelse af faciliteterne – og dermed en
udfordring af ”den gamle” klubånd. Arrangementerne er dem der primært skal binde
klubbens medlemmer sammen.
Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne fylder mindst muligt under omklædning. Pak
tøjet sammen i en taske – brug kun en hylde/knage eller skuffe. Hæng overtøj i gangen
eller ved klublokalet, sat skoene i gangen og spar på det varme vang (to tryk).
Der etableres udendørsknager til badekåber under udhænget ved klublokalet og et
skostativ i gangen.
Vores faciliteter bruges heldigvis rigtigt meget – men der er behov for hjælp til de allerede
etablerede rengøringshold. Byrden bør spredes ud – det er ikke fair at kun 20 medlemmer
tager hele slæbet. Vi bør alle gøre rent efter eget brug. Endvidere kan der med fordel
etableres yderligere to rengøringshold der er villig til at aflaste med en rengøring i
weekenden. Interesserede bedes melde sig.
Bestyrelsen arbejder med et forslag til hvorledes vores omklædningsfaciliteter kan
udvides. Orientering vil ske når vi har et gennemarbejdet forslag – der er drøftet - og
opnået enighed om - med SKIWs.
4. Kandidater til bestyrelsen (Heidi og Lars ønsker afløsning).
Bestyrelsen vil stille forslag til to nye navne (frivillige) til valg til bestyrelse på næste
generalforsamling. Andre interesserede bedes melde sig på banen snarest.
5. Den resterende del af sæsonen.
Medlemmerne kan fortsat nå at melde sig til Fuldmånebadning der gennemføres 6 DEC
(sidste tilmelding TOR d. 4/12). Husk også tilmelding til Julebadefestival der gennemføres
d. 28 DEC (sidste tilmelding d. 5/12) – klubben dækker overnatning i sommerhus.

Ud over disse to arrangementer er der naturligvis også nytårsbadning, nytårssild,
saunagus (ult. FEB), fuldmånebadning, generalforsamling og sæsonafslutning på
kalenderen. Hold øje med indbydelserne der tilgår.

6. Eventuelt.
Badeplatformen – det er ikke lykkedes at etablere et ekstra trin. Men der er sat et ekstra
bræt til at holde fast i på vej i vandet. Der findes en ny løsning efter sæsonen.
Belysning af boardwalk og badeplatform med projektør monteret på saunaen virker super
godt. Tændes på kontakt under eltavlen i saunaforrummet. (Husk at slukke…).
Saunaovnene risikerer fortsat at sætte ud (slår HPFI relæet i teknikrummet) - når der
bruges vand.
Strømforbruget de første to måneder i sæsonen er naturligvis steget i takt med den øgede
brug af faciliteterne – men fortsat på et acceptabelt niveau.
Badning TIR og TOR morgen er for alle medlemmer. Hver anden uge (de lige uger)
arrangeres der morgenbrød mod egenbetaling.
Chr, mangler billeder af ca. 20 medlemmer til fotoalbummet. De sidste opfordres til at
sende et foto. Billeder ophænges i klubhuset og i saunaforrummet – så vi kan lære
hinanden bedre at kende.

