Referat fra bestyrelsesmøde i VISKI den 4. februar 2015, afholdt i klublokalet på
Strandtangen.
Deltagere: Jette, - Christian, - Lars og Svend; - Heidi havde meldt fra pga. arbejde.

Pkt.

Benævnelse

Beskrivelse

1

Medlemssituationen /
økonomi:

Nye medlemmer kommer stadig til VISKI, så
succesen fortsætter. Vi er pt. 123 betalende
medlemmer. Når dead-line er passeret for betaling
af medlemskab for 2015 (6. februar), sendes rykker
til de medlemmer der endnu ikke har betalt. Når /
hvis betalingsfristen for denne rykker overskrides,
slettes medlemmet uden yderligere varsel.

2

Håndtering af det stigende
medlemstal.

Forslag om indførelse af armbånd eller anden
identifikation af medlemmer blev drøftet meget
bredt. Tanken endte med at blive droppet grundet
den ret omfattende administration dette vil medføre.
Da problemet primært er opstået pga. mange nye
medlemmer og stort pres fra ”gæste-badere” blev
det besluttet, at indføre strammere regler for gæstebadere, og at etablere to dage for gæstebadere i
resten af indeværende sæson; - lørdag den 28.
februar og lørdag den 7. marts fra kl. 9 – 12 med to
bestyrelsesrepræsentanter hver af de to dage. I
forbindelse med dette serveres kaffe og rundstykker
til gæster og evt. medlemmer der møder op.

3

Revision af indmeldelsesblanket (forslag fra Heidi)

Dette punkt blev udsat til næste møde.
På generalforsamlingen skal det diskuteres om vi
kan lægge billedgalleriet på hjemmesiden for at
forenkle administrationer og udsendelsen af
billederne. Ligeledes vil der på generalforsamlingen
blive stillet forslag fra bestyrelsen om, at
betalingsfristen for nyt kontingent flyttes frem til
15. januar således, at det ikke er muligt fremover at
køre på ”frihjul” frem til ultimo februar, som det ses
i dag. Forslaget vil, såfremt det godkendes, få
virkning for kalenderåret 2016.

4

Medlemmer på
Punktet udsættes til efter diskussionen på
hjemmesiden (forespørgsel generalforsamlingen, se punkt 3.
fra Heidi)

5

Kommende arrangementer
(Generalforsamling 20.
febr. / sæsonafsl. 10. april)

Endelig dagsorden udsendes iht. vedtægterne med
bl.a. indkomne forslag.
Praktiske forhold vedr. Generalforsamlingen.
Sæsonafslutningen (Jette – Lars)

Action

kasserer

Jette –
Birgit –
Eva.

6

Velkommen til VISKI
(forslag fra Svend)

Punktet udsættes til næste møde.

7

Nøglesystem / koder
(forslag fra Jette)

Forslaget er fremsat for at få mere ”styr på” hvem
der har adgang til både omklædnings- og
baderummene og til saunaen, og hænger sammen
med pkt. 2 (Håndtering af nye medlemmer).
Efter en længere debat, blev det besluttet, at
nøglekoden skal ændres oftere, og første gang sker
fra 20. februar hvor koden ændres.
Ændringen meddeles medlemmerne på mail.
På Generalforsamlingen orienteres om, at
bestyrelsen arbejder videre med et nyt system eller
regelsæt for låse- / nøglesystemet, der forventes
iværksat ved næste sæsons start.

8

Planer for bedre baderum.

Der har været afholdt møder med Teknisk
Forvaltning og Kultur og Fritidsnævn ved Skive
Kommune, samt møder og samtaler med SKIW
ang. udbygning af bade- og omklædningsrummene.
Der er stor positivitet overalt, og nye møder med
SIS (Skive Idrætssamvirke) er undervejs. Vi vil
snarest søge om byggetilladelse til projektet ved
kommunen, og håber på en hurtig behandling
således det kan realiseres i denne sommer, men der
er en lang vej m.h.t. finansiering af projektet.
Nærmere information tilgår medlemmerne når der
er relevant nyt.

9

Børnemedlemsskab
(Michael)

Spørgsmålet blev drøftet, men der var ikke flertal
for dette i bestyrelsen, så der indføres ikke speciel
kontingent / medlemsskab for børn.
Vi har den holdning at børn, til de fylder 12 år kan
komme i klubben sammen med en forældre, og
derefter skal betale almindeligt medlemskab.

Svend

Skive den 17. februar 2015 / Svend/Christian

