Referat fra bestyrelsesmøde i VISKI d. 06.11.2010
Hos Karsten, Nøddevej 21.
Til stede: Karsen Hvoldal, Bodil Lie, Svend P. Knudsen, Christian Ramsgaard, Eva Hvid
Referent: Svend
1.1 Referat fra sidste møde
Godkendt
1.2 Medlemssituationen

Opdateret medlemsliste pr. 06.12.2010 udleveret af Bodil

1.3 Arrangementer
sæson 2010 / 2011

Tur til Lemvig 14.11 forløb planmæssig og godt. Der var
udarbejdet et godt ”set up” på hjemmesiden med Svends referat
og Christians billeder; - dog burde tilslutningen have været større.

1.4 Regnskab / økonomi og
anskaffelser

Vore termometre er stadig ikke fundet, – Svend sørget for køb af
nyt; - afventer først Christians og Karstens tilbagemelding efter
undersøgelse af loftet om termometer, hakke og jernstang er
deroppe.
Svend sørger for indkøb af markrive til is.
Karsten køber termometer og ur til sauna efter samråd med
Roklubben.
Ny styring til sauna ønskes. Detaljerne vedrørende timer og
temperaturreguleringen undersøges nærmere m.h.t. virkemåde,
funktion og indgreb i nuværende styring. Christian og Karsten
aftaler resultatet med Roklubben.
Ansøgning er sendt til Skive Folkeblads fond og til
Skive festival 2009.
Fond fra Dampskibsselskabet Norden A/S ansøges om etablering
af badefaciliteter og der følges op på SIS´s gamle tilsagn om
tilskud på sauna ovn (4.000 kr. nov. 2008) (Karsten)

1.5 Opfølgning på ansøgninger
om tilskud.

1.6 Nyt logo
2. Status på
strategiarbejdet

3. Nye punkter til behandling

4. Eventuelt.

5. Næste møde:

1 forslag modtaget; - afleveret til Christian. Husk: - frist for
aflevering af forslag er 15/1 – 2011.
Karsten kontakter kommunen vedr. undersøgelse af vandkvaliteten i havnen og ved Sjægte-hytterne.
Der gives et kort indlæg (ikke debat) ved arrangementet ”Julesild”
den 17. dec. ang. Strategier og visioner (Karsten)
Genbesøg hos Isbjørnene Aalborg. Eva kontakter klubben efter
næste bestyrelsesmøde og forespørger om der er interesse for
genbesøg hos os; - punkt til næste møde.
”Erklæring om indhentelse af børneattest” blev underskrevet i
henhold til reglerne for at sikre at tilskud fortsat kan modtages.
Karsten fremsender erklæringen til Skive Kultur og Borgerservice.
Næste gang skal vi forberede os til generalforsamlingen og
regnskab.
Karsten kontakter Sejlklubben ang. ”tak for lån af
omklædningsrum” i forbindelse med ombygningen i roklubben.
Karsten forespørger om evt. gaveønske til ca. 250 kr.
Karsten fastsætter regler sammen med Roklubben vedr. lån /
reservationer af lokaler for VISKI.
Bodil ansøger om aktivitetstilskud ved kommunen.
Bodil meddeler, at hun ikke genopstiller ved valg til bestyrelsen
på næste generalforsamling.
12. januar 2011 kl. 16.45 hos Svend

