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Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag den 8.januar 2015 kl. 19.00 til ca.
21.15 – afholdt i klubhuset.
Til stede: Christian Ramsgaard, Heidi B Møller Volke, Svend Purup.
Jette Bregendahl. som suppleant for Michael- fraværende pga. rejse.
Afbud: Lars Jørgensen
Punkter
1.

Dagsorden
Status på sæsonen til nu

2.

Medlemssituationen

3.

Økonomi

Referat
28. september: sæsonstart
oktober: saunahaven - sten & grus
sponsorere grus
november: projektør
28. november: saunagus med besøg fra
DGI huset i Herning. Efterfulgt af
både forlorne skildpadde, øl, vin og
hygge
14. november: jubilæumsfest og
reception – fantastisk arrangement.
Godt at ind drage festudvalg uden for
bestyrelsen.
6. december: Fuldmånebadning som
sammenskudsgilde – 22. deltager
22. december: julebad med både
nisser og nissepiger i ført festelige
nissehuer og godt humør.
28. december: vinterbadefestival i
Nr. Vorupør, stor succes. God frokost,
godt sommerhus - og glade mennesker.
Bør blive en tradition!
I bestyrelsen debatterede vi hvorledes
vi fremadrettet håndterer de mange
ikke medlemmer, som gør brug af
VISKI s faciliteter. Bestyrelsen vil på
kommende generalforsamling – den 20.
februar – præsenterer de forslag vi er
kommet frem til.
Dog kan vi allerede nu meddele, at
bestyrelsen har besluttet at gæster
kan ”prøve” vinterbadning i klubregi 2
gange - for derefter tage stilling til om
de ønsker medlemskab.
I skrivende stund har vi 114 betalende
medlemmer! FLOT
Heidi Volke præsenterer vores økonomi
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4.

Behovet for bedre baderum

5.

Kommende arrangementer

6.

Opsamling på øvrige spørgsmål

7.

Eventuelt

Til orientering

Referent

på generalforsamlingen.
Christian præsenterede en skitse over
hvorledes få ændringer i vores
omklædnings faciliteter kunne give
beder omklædning m.m.
I bestyrelsen er det uddelegeret hvem
der tager sig af de forskellige
henvendelser til b.la. SKIW og
forvaltningen – i forbindelse med vore
tanker og forslag til evt. ændringer af
bygningen.
Vi er selvfølgelig spændt på om det er
noget, der vil kunne lade sig gøre.
Forhåbentlig kan vi sige mere om dette
på generalforsamlingen.
Nytårssild fredag den 16. januar kl.
17.00 i klublokalet.
Generalforsamling fredag den 20.
februar kl. 17.00, sikkert i det Røde
klubhhus eller på stadion.
Saunagus fredag den 27. februar kl.
17.00
Sæsonafslutning fredag den 10. april
(oprindeligt den 27. marts, flyttet pga.
den ”lange” Påskeferie starter)
Saunaen flyttes den 27, 30 eller 31 .
marts, afhængig af ”flyttemanden”.
Forslag om at koden til både dør i
omklædningsrummet og sauna skiftes
oftere.
Hvad angår Nytårssild, er opgaverne
fordelt ”som de plejer”. Oprydning er
vi jo altid gode til at hjælpe hinanden
med.
Lars vil du sørge for indkøb af øl, vand
– samt 2 flasker snaps.
Næste bestyrelsesmøde er den 3.
februar kl. 19.00 i klubhuset.
Såfremt VISKI medlemmer har
punkter til dagsorden, er I altid
velkommen til at henvend jer til et
bestyrelsesmedlem - gerne på mail.
Jette Bregendahl.

