Referat fra bestyrelsesmøde i VISKI d. 12.01.2011
Hos Svend, Skovbakken 83
Til stede: Karsten Hvoldal, Bodil Lie, Svend P. Knudsen, Christian Ramsgaard, Eva Hvid
Referent: Eva
1. Referat fra sidste møde
Svend køber termometer til måling af vandtemperaturen.
Dampskibsselskabet norden er endnu ikke ansøgt om midler.
Ref. Ellers godkendt.
2. Medlemssituationen

Opdateret medlemsliste pr. 06.01.2011 udleveret af Bodil.

3. Regnskab/økonomi og
anskaffelser

Regnskabet til generalforsamlingen gennemgås.

4. Tilskud og øvrige indtægtskilder

Saunastyring og ovn: VSKI kunne ønske sig en anderledes
styring. Karsten og Christian undersøger mulighederne. Desuden
opleves det i klubben at det er svært at få saunaen varm nok og
det tager uforholdsvis lang tid at varme den op.
Opfølgning på besøgende fra Sporet: Skive Kommune betaler
1000 kr. for vores indsats

5. Logokonkurrence

Der er indkommet mange fine forslag.

6. Strategi

Skive Kommune tager snarest vandprøver ved vores nuværende
badested og det ønskede fremtidige badested.
Karsten har d.d. haft et godt møde med Skive Kommune med
drøftelse af vore ideer.
10.05.2011 har kultur- og fritidsudvalget møde hvor VISKI´s
bestyrelse kunne ønske sig at fremlægge vores vision.

7. Opdatering af samarbejdsaftale
med Roklubben.

Bjarne og Karsten har haft drøftelser omkring fremtidig
samarbejdsaftale.

8. Forberedelse til
generalforsamling.

Dagsordenen blev gennemgået og tilrettet.
Bodil sørger for det praktiske ved arrangementet.
Karsten sørger for aftale med dirigent.

9. Opfølgning på kommende
klubaktiviteter.

Gennemgang af aktiviteterne.

10. Status på isbrydertjenesten

Pr. d.d. er der ikke behov for isbrydning. Svend siger til hvis der
bliver behov igen.

11. Øvrige punkter til behandling

Afvikling af klubmøder. Der er fælles samling hhv. kl. 16 fredag
og kl. 9 søndag.
Lederfest i KCL: Deltagelse af 1 bestyrelsesmedlem og 5 – 6
isbrydere. Svend sørger for lodtrækning mellem interesserede
Isbrydere.

12. Eventuelt

Bestyrelsen gør opmærksom på at badning er på eget ansvar og
henstiller til at medlemmerne ikke bader alene.
Skive Maritime Brugerråd: Karsten deltager i møde.
Radio Midt Vest: Evt. radioudsendelse om vinterbadning.
Besøg fra Round Table fra Thisted
Besøg af fotograf: Allan Gade tager kontakt til fotograf og står for
”arrangementet”.
Torsdag d. 17.02 kl. 16.45 i Roklubbens lokaler

13. Næste møde:

