Resume af VISKI bestyrelsesmøde afholdt d. 20. november 2013

Ad 1) Økonomisk – og medlemsoversigt
Aktuelt 82 medlemmer – og flere på vej.
Kassebeholdning 18.900,Ad 2) Foreløbig vurdering af de nye "åbningstider" - åbnevagtens "pligter" samt
køleskabssalg.
De nye længere faste ”åbningstider” har foreløbigt vist sig som en succes, der nedsætter
trængslen i omklædningen og sauna. Tilslutningen til onsdagsbadningen er fortsat lidt lav.
De udvidede faste åbningstider fastholdes.
Åbningsvagtens (bestyrelsen på skift fredag og søndag) pligter begrænser sig til at forestå
samlingerne, tilsikre at vores bannere og ”James” opsættes (og nedtages) samt at ”sidste
bader” lukker og slukker.
Køleskabssalget har vist sin berettigelse (p.t. solgt ca. 70 dåser) – men der mangler en
smule (afregning) i pengekassen. Forsøget fortsætter.
Ad 3) Fjernstyring (GSM) af saunaovn
Vi har nu mulighed for at tænde ovnene via telefon. Muligheden skal ses som supplement
til de to eksisterende tændemuligheder (tidsstyret i fm. de faste åbningstider og brug af
æggeuret). Medlemmer får altså endnu mere fleksibilitet og frihed til at anvende
faciliteterne på en nem måde. Ved brug af fjernbetjeningen slukker ovnene automatisk
efter 60 min.
Ved behov kontaktes formanden, som vil instruere i brugen af fjernstyringen.
Ad 4) Fremtidig placering af saunaen, muligheder, teknik og pris.
Det er besluttet at flytte saunaen ud for enden af sjægtehusene.
Der forventes en samlet udgift på 11.000,- til etablering af strøm (Ramsing El).
Såfremt issituationen umuliggør isbrydning/badning ved platformen og badning skal ske
ved rampen i havnebassinet – flyttes saunaen tilbage til nuværende placering.
Saunaen forventes flyttet inden jul.
Efter flytning opsættes nøglebox ved klubhuset til nøglen til lokalerne.
Ad 5) Klubskilt på hus og sauna
Det blev besluttet at indkøbe to skilte med ”Vinterbaderne i Skive” + evt. logo til opsætning
på henholdsvis saunaen og klubhuset.
Heidi iværksætter udformning af design og indkøb.

Ad 6) Forsøg med "troltex" i saunaen
Som ”lyddæmpende” foranstaltning blev det besluttet at overtale ”klub-tømreren” Tom til at
forestå forsøget.
Det skal tilsikres, at materialerne kan anvendes i saunamiljø (udledning af dampe m.v.)
samt at forsøget kan nedtages uden væsentlige ”spor” ved manglende effekt.
Ad 7) Forslag til yderligere aktiviteter:
- Besøg ved søsterklub
Chr. planlægger et besøg med prioritet til Jomsborg i Aarhus. Besøget forventes
gennemført inden uge 7/2014. Datoen meldes ud så snart fastlagt
- Saunagus (21 el. 28 FEB 2014)
Henset til den store tilslutning til saunagus d. 15 NOV – planlægges der på endnu en
Gusaften i denne sæson. Næste gang dog med en antalsbegrænsning på 15. Dette aht.
plads i saunaen. Datoen meldes ud så snart fastlagt.
- Evt. Hjertestarterkursus
SIS giver tilskud til afholdelse af sådanne kurser. Resterende del af kursusudgift (ca. 25%)
betales af deltagerne selv. MQ arbejder videre med ideen.
- Evt. Foredrag vedr. havnen ved byarkivar Niels Mortensen
Chr. kontakter Niels mhp. på at finde en dato (hverdags aften) engang i det nye år.
Ad 8) Anvendelse af hjemmesiden og Facebook
Generel enighed om at begge medier fungerer fornuftigt. Enkelte fejl på hjemmesiden
rettes og adgangen til ”billedarkiv” lettes. Oplysninger vil i videst muligt omfang være
tilgængelige på tværs af medierne. Alle vigtige meddelelser sendes fortsat via mail.
Ad 9) ”Færdiggørelse” af badeplatform
Der er erkendt et behov for at lave et trin yderligere for enden af platformen. Henset til
vejrlig og temperatur vil en permanent løsning først blive lavet til sommer. I forbindelse
med den permanente løsning forberedes der endvidere for montering af undervandsbelysning.
Som midlertidig løsning forsøges eksisterende sandsække tilrettet (gøre dem mere plane)
og tilføre yderligere sand.
Ad 10) Forsikringsforhold
Al aktivitet i VISKI regi sker på eget ansvar. Hverken VISKI eller SIS har tegnet en
forsikring der dækker medlemsaktiviteter eller evt. bestyrelsesansvar. Der opfordres til, at

medlemmerne selv tegner en ansvars/ulykkesforsikring og undersøger om der måtte være
forbehold i relation til vinterbadning.
Ad 11) Eventuelt
Badesikkerhed.
Medlemmerne opfordres til ikke at bade alene – og altid at spørge om nogen vil med.

