REFERAT af
VISKI bestyrelsesmøde
torsdag d. 19. november 2015 kl. 1830.

Afbud fra Christian Ramsgaard.

1) Medlemsoversigt og økonomisk status.
Aktuelt har vi 139 betalende medlemmer og en kassebeholdning på ca. kr. 48.000,-.
Evt. indmeldelsesgebyr for nye medlemmer blev drøftet – p.t. ikke opbakning til dette.
Elforbrug fra sæsonstart til dato: 1600 kwh. Hvilket er en (mindre) stigning i forhold til
sidste år – og vi må forudse et sæsonforbrug på ikke under 8000kwh.
Dåseordning har aktuelt vist et ”svind” på 21 dåser der ikke er betalt for – hvilket er ca.
15% af ”omsætningen” af dåser. Alle brugere af ordningen opfordres til at sikre, at betaling
gennemføres – således at ordningen kan fortsætte. Udviklingen følges.
2) Status byggeprojekt
Der har været gennemført afleveringsforretning i en positiv ”stemning” – hvor (få)
mangler blev registreret.
I skrivende stund mangler:
- el-tilslutning af udendørsbruser (vippekontakt i entre – der åbner relæ i to timer og
samtidigt tænder udendørslys på østsiden af bygningen),
- Taginddækning
- Montering af sensorer på toiletterne (herefter er al lys indvendigt og udvendigt
sensorstyret)
- Afslutning (fuge) mellem vægge og lofter
- Liste der skjuler ledning i damernes brusenische
Herudover mangler vi selv at montere nogle kroge, spejle og etablere gangsti og platform
ved den udendørsbruser (Ginnerup har leveret / sponseret brædderne) og sætte en
”håndliste” til at holde i ned ad ”slisken” ud til P-pladsen.
3. Fundraising og folkeaktier
Den uformelle rundspørge har vist, at der ikke er medlemsinteresse i evt. ordning med
”folkeaktier” – hvorfor idéen er blevet skinlagt.
Vivi og Eva har taget initiativet til stå i spidsen for at skaffe fondsmidler og sponsorater
Aktuelt arbejdes der på:
- En ansøgning til Sparvest fonden – vedr. midler til en udbygning af klublokalet.
- En ansøgning til Kvickly Skive (+OK benzin) - vedr. midler til nye stole til klublokalet
- En ansøgning til Friluftrådet.
Der er allerede skaffet et sponsorat ved Skive Au2Lak – i form af maling af vores borde i
klublokalet.
Vi laver en ”Sponsortavle” til ophængning i klublokalet.

Såfremt nogen måtte have idéer til andre fonde eller mulige sponsorer er disse meget
velkomne.

4) Ansigtsløftning af lokalerne.
Klublokalet, entreen og depotrummet har fået en ansigtsløftning/oprydning håber at det
betyder at vi kan holde bedre orden.
Der er lavet en fotokollage i entréen, alle er velkommen til at hænge foto op som vedr.
badning i VISKI . Foto kan også leveres til Jette som kan sørge for at laminere dem såfremt det måtte ønskes. Ønskes foto tilbage igen, skal der være navn på bagsiden.
5) Modtagelse af nye medlemmer og ”Medlemsorienteringer”.
Initiativet med faste datoer for prøvebadning fortsættes. Potentielle nye medlemmer
henvises til disse datoer. Dette sikrer, at der er tid til introducere klubben (hvem vi er og
hvad man som medlem kan forvente) og vinterbadning på en ordentlig måde.
Datoerne fremgår af aktivitetskalenderen på hjemmesiden. Næste gang er 12 DEC.
Da klubben fortsat vokser og nu har fået et omfang der gør, at vi ”aldrig” er samlet og
derfor på anden måde skal sikre en ”klubkultur” og ikke mindst, at informationer kommer
ud til alle vil udsendelse af ”medlemsorienteringer” blive prioriteret.
Vi skal alle prioritere at tage hånd om nye medlemmer i vores daglige gang i VISKI – så vi
fortsat fremstå som en klub hvor alle er velkomne.
6) Hjemmesiden.
Da hjemmesiden er klubbens primære ansigt udadtil, vil vi arbejde for, at informationer er
let tilgængelige.
Da WEB-masteren var forhindret i at deltage i drøftelserne – tages punktet op på næste
bestyrelsesmøde.
7) Sæsonen.
Vi har jo som medlemmer fortsat mulighed for at lave arrangementer med ekstern
deltagelse – hvor det enkelte medlem naturligvis selv deltager og har ansvaret for at vores
”regler” overholdes, og at faciliteterne efterlades mindst lige så pæne som de var før
arrangementet. Vi tager ikke betaling for det – men en flaske til klubskabet modtages med
glæde .
Ønsker man at lave et arrangement – rettes henvendelse til bestyrelsen der dekonflikter
med evt. andre arrangementer og foranstalter at arrangementet kommer til at fremgå af
aktivitetsoversigten.
Selvom der er booket et arrangement, er der fortsat adgang til vores faciliteter for andre
medlemmer.
Foreløbigt er der booket aktiviteter således:
- 27 NOV 14-15 - Tanja
- 01 DEC ca. 15-17 - Kaja
- Brårup skole 10 DEC + 14 JAN 13-15 - Peter
- 10 DEC 15-17 – Ida
- 14 JAN – aften - Knud-Erik – kun klublokale
- 21 JAN - Kaja

8) Kommende aktiviteter.
- Fuldmånebadninger 25 NOV, 24 JAN, 22 FEB. Vi søger medlemmer, der kan være
tovholdere – interesserede bedes kontakte formanden.
- TITO-julebrunch (1 DEC kl. 09)
- BAD og BYT (3 DEC (kun for kvinder….))
- Vinterbadefestival (4. juledag). Kaja har igen i år velvilligt sat sig i spidsen for dette
arrangement. Vi lejer sommerhus - med klubtilskud - hvor vi mødes til frokost og der er
mulighed for overnatning for alle, der ønsker dette. Nærmere tilgår
- Nytårssild (FRE 15 JAN).
- Saunagus (ultimo FEB).
Generalforsamling (FRE 26 FEB).
Sæsonafslutning (FRE 1 APR).

9) Brug af - og adgangskontrol til sauna.
Vores faciliteter bruges meget af medlemmerne – hvilket er fint. Men vi har også måtte
konstatere, at ”koden” bliver kendt af ikke medlemmer.
Det er ikke acceptabelt, at medlemmer videregiver koden – således at ikke medlemmer
kan bruge vores faciliteter uden tilladelse. Dette forhold skal stoppes.
Da vi har fået mange nye medlemmer – kan det være svært at vide ”hvem er hvem og
hvem er medlem” – når vi møder hinanden i saunaen.
Vi vil opfordre til, at man går i dialog, hvis man møder nogen, man ikke kender – så vi
bedre kan få styr på at saunaen kun bruges af ”de rigtige”.
Der vil blive placeret en kopi af billedgalleriet der lægges i forrummet til saunaen.
Det er ligeledes blevet erkendt, at saunaen blevet forladt uden at blive låst – og at
saunaen er blevet efterladt med lyset og/eller projektøren tændt, og at den sidste bruger
ikke har svabret og ryddet op. Det dur ikke – og vi opfordrer alle til medvirke til at dette
forhold bedres.
Der blev drøftet en mulighed for, at ”kodehængelåsordningen” på saunaen blev udskiftet
med en elektronisk ”brik-ordning” – hvor man kan monitere, hvem der låste op hvornår og
dermed havde ”ansvaret” for at slukke lys og ovn – samt for oprydning incl. svabning.
Det blev besluttet ikke at indføre dette system for nærværende – men muligheden vil
kunne implementeres for en 5-7000 kr.

10) Eventuelt.
- Saunavognen holdler ikke evigt – og vi må forvente at skulle finde noget andet i løbet af
nogle år. Punktet behandles på næste bestyrelsesmøde.
- Der laves en instruktion i ”stormsikring” af saunavognen – således at der ved varsel om
storm kan iværksættes et beredskab.
- Et forslag omkring at ”forbyde” siddeunderlag som erstatning for håndklæder i saunaen
for at undgå for meget vand/sved på gulvet var der ikke opbakning til. Såfremt sidste
bruger af saunaen svaber gulvet (også under bænkene) ses der ikke noget større
problem.
- Klubber / fraktioner i ”Vinterbadeklubben VISKI” kan og skal ikke undgås. Dette er meget
naturligt efter vi er vokset og nået en størrelse som vi nu har. Men ingen ”klubber” eller
”fraktioner” er lukkede for andre medlemmer. Vi skal derfor alle være medvirkende til at

alle er velkomne uanset vi taler om morgenmad om tirsdagen, bobler om fredagen eller
andre efterhånden etablerede faste aktiviteter der er opstået som ”ikke klubstyrede
aktiviteter” – men under anvendelse af VISKI faciliteter.

Næste bestyrelsesmøde afholdes: 27. januar 2016.

