Referat af VISKI bestyrelsesmøde 09. april 2015

1. Medlemsstatus og økonomi
Aktuelt 121 medlemmer.
Bestyrelsen vil på næste møde drøfte vilje og mulighed for at lave ”indtægtsdækket virksomhed” –
oparbejde formue m.v. Dette for at få et større råderum til fremtidige projekter.
2. Udeståender fra generalforsamlingen
a. Prøvebadning:
Forsøget med datofastsatte prøvebadningsdage fastholdes. Der planlægges på en dag (to timer) pr.
måned. Dagene fastlægges inden sæson start og vil fremgå af aktivitetsoversigten på hjemmesiden.
Alle prøvebadere henvises til disse dage. Medlemmerne vil blive forsøgt inddraget i ”vagtplanen”.
b. Gæsteregler
(1) Medlemmerne er fortsat velkomne til at tage ”enkelt-gæster” med. Det opfordres til, at dette sker
uden for de mest belastede tidspunkter.
(2) Gruppebesøg sker som udgangspunkt under ansvar og ledelse af et medlem. Ønske om et sådant
gæstegruppearrangement stilles til formanden – der tilsikrer, at der ikke sker sammenfald.
Arrangementer planlægges i god tid og lægges udenfor de mest belastede tidspunkter. Det VISKI
medlem der står for arrangementet er ansvarlig for ”god ro og orden” – samt rengøring. Når et
arrangement er godkendt vil det fremgå af aktivitetsoversigten på hjemmesiden. Der tages p.t. ikke
betaling for sådanne besøg – men klubben opfordrer til, at der efterlades en ”erkendtlighed” som tak
for lån.
(3) Skolers og foreningers brug
Skoler er fortsat meget velkomne. Medvirker til et godt omdømme af VISKI. Besøg skal ledes af et
VISKI-medlem – der er ansvarlig for ”god ro og orden” – samt rengøring. Ønske om lån stilles til
formanden – der tilsikrer, at der ikke sker sammenfald.
Ingen foreninger/grupper kan låne VISKI faciliteter uden, at besøget forestås af et medlem. Alle ønsker
om arrangementer stilles til formanden og vil fremgå af aktivitetsoversigten på hjemmesiden.
Formanden udarbejder klare retningslinjer, der rundsendes til medlemmerne inden sæsonstart. Disse
vil også fremgå af hjemmesiden.
Det er i hele klubbens interesse, at brugen af faciliteterne sker på den bedst mulige måde.
c. Forslag fremført af Bent vedrørende langtidsleje eller køb af det yderste Sjægtehus – som
udgangspunkt for VISKI bad, omklædning og sauna. Bestyrelsen ønsker ikke at forfølge forslaget for
nærværende. Dette fordi det ikke vurderes muligt at få de faciliteter vi drømmer om, indenfor en
overskuelig økonomisk ramme – uden dette sker i regi af Skive kommunes ”Maritime Drømme 2”.
3. Kommunikation i bestyrelsen og eksternt
Procedurer for ”god kommunikation” blev drøftet – og vil blive efterlevet fremadrettet.

4. Status byggesag
VISKI har (sammen med SKIWs) ansøgt Skive Idræts Samvirke (SIS) om midler til udbygning af
eksisterende omklædningsbygning (ca. 250.000,-) og som anden prioritet midler til samtidigt
udbygning af klublokalet (i alt ca. 400.000).
SIS afholder prioriteringsmøde medio maj – hvorefter vi får en idé om realismen for at få midler til
vores projekt på 2016 budgettet.
Bestyrelsen vil arbejde videre med mulighederne for at forbedre omklædningsfaciliteterne i
samarbejde med SKIWs).
5. Sommerarbejder
a. Støbning/etablering af et ekstra trin ved badeplatformen har første prioritet. Trinnet etableres så
snart vejr/vindforholdene er til det. (Svend)
b. Maling af træværk badeplatform/stakit (MQ)
c. Update af saunaen
(1) Der indkøbes en ny ovn til erstatning for den inderste. Der opsættes en ovn der kan ”tåle” at der
anvendes vand. Der er afsat op til 7500,- til projektet. (MQ)
(2) Der sættes en ny kodelås (tryklås) på saunadøren – så denne kan åbnes i mørke og med kolde
fingre. (MQ)
(3) Forrummet vil blive ny indrettet med bl.a. brillestativ, skaldespand og opslagstavle – og bl.a.
loftet skal males. (Rikke/Jette)
(4) Skørterne og træfliserne skal repareres (Svend)
d. Kommunen kontaktes mhp. at få et nyt læs sand udlagt ved badeplatformen inden sæsonstart
(Svend)
e. Der vil blive etableret yderligere ”storm/højvandssikring – og ”saunahaven” reetableres. (Chr./MQ)
f. Der anskaffes nye ”smudsmåtter” til mellemgangen i omklædningsbygningen – klar til næste sæson.
(MQ)
Medlemmerne vil hører nærmere når der ønskes hjælp til de ovenstående arbejder.
6. Aktiviteter over sommeren.
a. Strandrensning gennemføres søndag d. 3. maj kl. 9. Indbydelse er udsendt.
b. Den officielle vinterbadesæson er afsluttet – men i lighed med sidste sommer har vi mulighed for at
bruge SKIWs faciliteter i det omfang dette ikke er sammenfaldende med SKIWs aktiviteter.
8. Evt.
VISKI har for et par år siden købt en komplet sauna (i samlesæt). Denne ses der ikke at blive brug for –
hvorfor denne forsøges afsat. Interesserede kan henvende sig til formanden.
Datoen for afslutning af saunasæsonen blev drøftet. Aktuelt er det aftalt med Hotel Strandtangen, at vi
kan placere saunaen for enden af Sjægtehusene i perioden ult. SEP til 01 APR. Såfremt vi igen kommer
i en situation, hvor der ligger helligdage umiddelbart efter 01 APR – vil saunaflyttetidspunktet blive
drøftet med Hotel Strandtangen.
9. Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 20/8-2015.

