Notat fra bestyrelsesmødet i VISKI, d. 11. marts 2010 hos Eva.
Den nye bestyrelse mødtes til det 1. ordinære møde efter generalforsamlingen. Alle var mødt.
Notat fra mødet:

1. Hvert medlem gav indledningsvis en gensidig orientering til de øvrige om ”hvem vi hver
især er” Der var enighed om at fortsætte i samme møderækkefølge som den gamle
bestyrelse kørte m.h.t. hvem der er vært for møderne. Samme rækkefølge gælder opgaven
med at åbne og lukke på vores ordinære badedage.
Rækkefølgen er: Karsten (KH) – Bodil (BL) – Christian (CR) – Eva (EH) – Svend (SP
2. Referat fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer
3. Besøg hos Isbjørnen i Aalborg. Bred enighed i, at det var et fantastisk godt besøg, at vi blev
modtaget med stor åben- og gæstfrihed af vor vært, og Eva havde styr på hele arrangementet.
KH bemærkede, at gulvbelægningen klinker, vinyl/Epoxy eller træ i sauna er et spørgsmål vi
skal have drøftet og taget stilling til inden ”vor” ombygning igangsættes. I forbindelse
hermed, forsøges arrangeret en tur for bestyrelsen til Jomsborg – Århus og evt. et besøg hos
vinterbaderne i Lemvig for at se på og drøfte gulvbelægning (EH _ SP ?).
I forbindelse med besøget blev spørgsmålet vedr. ”hyggen i den lille klub” og fordele /
ulemper ved den store klub drøftet. – Dette spørgsmål tages op ved en senere lejlighed.
4. Renovering af roklubbens lokaler. I forbindelse hermed aftaler KH med roklubben (Bjarne
Lindberg - BL) om der skal fremsendes ny ansøgning om ekstra tilskud / tillægsbevilling fra
kommunen til det nye projekt med bygning i 2 etager på 700 – 800 tkr., og om VISKI skal
være medansøger? KH aftaler med BL om evt. at deltage i mødet med kommunen.
5. Medlemssituationen. BL oplyste, at roklubben tilskrives, at der er registreret 66 betalte
kontingenter pr. generalforsamlingen den 26. marts 2010.
På næste generalforsamling drøftes forholdene omkring restance / udmeldelse af klubben!
6. Samarbejdsaftalen med roklubben. Der var enighed i bestyrelsen om, at ombygningen vil
gøre det nødvendigt med tilpasninger af aftalen - drøftes senere i bestyrelsen og med
roklubben.
7. Kommende arrangementer. Sidste badedag i forårssæsonen 2010 er søndag den 28. marts. I
forbindelse hermed, arrangeres kaffe og rundstykker efter badning i roklubbens lokaler. SP
sørger for åbning og sender forslag til indbydelse med tilmelding til CR for ”distribution” via
nettet.
8. Hjemmesiden. Der blev udelt mange roser til CR for det nye Layout på hjemmesiden og den
hurtige opdatering. Hjemmesiden fungerer til fulde efter hensigten.
9. Møde i SIS – Glyngøre den 25/3. KH deltager, og SP eller CR efter nærmere aftale.
10. Lederfest. Fra VISKI deltager KH og SP (bestyrelsen) samt Flemming, Verner og Leon. Det
var en hyggelig og god aften med borgmesteren på ”slap line”.
11. Hængekøjen. SP går i gang med forundersøgelser vedr. evt. at arrangere skitur til Norge
vinteren 2011. En evt. tur er økonomisk hel udenfor VISKI-regi, og således fuldstændig for
deltagernes egne midler. Formålet er primært at styrke fællesskabet i klubben og evt.
vinterbade i den dejlige norske sne.

- - - - - - fortsættes side 2
Side 2

12. Runden.

-

1. - KH og SP har de 2 bøger fra ”Jomsborg” om vinterbadning i udvalg. På næste
Møde opsættes rutine for hvorledes vi ”styrer” bøgernes vandring i klubben.
2. - CR meddeler VIFU, at KH og SP er nye bestyrelsesmedlemmer i VISKI
3. – Det overvejes om der skal ske en vedtægtsændring for at præcisere, at
badning sker på eget ansvar.
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-

-

-

-
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Det konstateredes på dette tidspunkt, at tiden var så fremskreden, at mødet ikke kunne
færdiggøres den 11. marts, hvorfor en enig bestyrelse valgte at stoppe her, og fortsætte mødet den
12. april kl. 16.30 hos KH, - Nøddevej 21.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 15. juni kl. 16.30 hos SP, Pinen 50, Sallingsund
(sommerhuset); - såfremt ikke alle kan denne dato, er alternativ 1 - onsdag den16. juni, alternativ
2 - mandag den 14. juni.
Venligst meld tilbage til SP snarest om den 15. er OK!
Skive den 14. marts 2010
Svend Purup

