REFERAT
af
VISKI bestyrelsesmøde ONSDAG d. 27. januar 2016

1) Medlemsoversigt og økonomisk status.
132 medlemmer har betalt kontingent for 2016 (pr. 27 JAN)
Det foreløbige regnskab for 2015 udviser et pænt overskud på ca. kr. 35.000,2) Status fundraising og ansøgninger.
Fundraisinggruppen (p.t. Vivi og Eva) har haft succes med at få sponsoreret:
a. Maling af vores borde i klublokalet (Skive Auto2Lak),
b. Tilsagn om halvdelen af udgiften (kr. 25000,-) til udebruseren (Friluftrådet)
c. Kr.1000,- (Kvickly)
Gruppen arbejder indledningsvis videre med fondsansøgninger til udbygning af klublokalet
– samt at finde en ”kaffesponsor”.
3) Generalforsamlingen.
a. Bestyrelsen indstiller til en kontingentforhøjelse på kr. 100,- (til et samlet beløb af kr.
500,-/år) – begrundet i et ønske om at opbygge kapital til med- eller selvfinanciering af
fx ny og større sauna.
b. Valg til bestyrelsen for to år (Michael, Jette og Svend på valg). Svend modtager ikke
genvalg – Bestyrelsen peger på Elizabeth Harder.
c. To suppleanter til bestyrelsen (for et år). Uffe og Leif modtager genvalg.
d. En revisor. Birthe modtager ikke genvalg. Bestyrelsen peger på Else Pers.
e. En revisorsuppleant (for et år). Steen modtager genvalg.
f. Bestyrelse stiller forslag om en større involvering af medlemmerne. Således at ansvar
og beslutningskompetence for løsning af forskellige ”opgaver” / ”områder” uddelegeres
til udpegede medlemmer – inden for rammer formuleret af og med reference til
bestyrelsen. Liste over foreløbigt identificerede opgaver fremgår af bilag.
4) Gæste- og prøvebadning
Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt ikke at skærpe reglerne på området. Men
bestyrelsen ønsker at indskærpe de regler, vi allerede har for medtagelse af gæster –
samt hvorledes vi ønsker at introducere nye medlemmer.
Bestyrelsen opfordrer til større ”selvjustits” – således at reglerne kendes (se bilag) og
efterleves. F. eks. at en gæst ikke medtages på de faste badetidspunkter – at der kun
medtages en gæst ad gangen og at den samme gæst kun medtages to gange.
Ønsker et medlem at medbringe flere gæster på en gang - er der tale om et arrangement
der anmeldes til formanden.
Vi opfordrer til, at potentielle nye medlemmer henvises til de faste ”åbenthus dage” – hvor
vi har mulighed for (i fred og ro) at tale om vinterbadning og om VISKI som klub. Dette
fordi vi har erfaret, at ny indmeldte medlemmer ikke er blevet orienteret om de basale
”leveregler” vi har i VISKI.
5) Hjemmesiden.
Er VISKI vigtigste ansigt ud ad til. Vi vil løbende opdatere denne – og gøre den mere
brugervenlig – således at de vigtigste informationer er nemme at finde. Vi opfordrer til at

komme med forslag til forbedringer, og at medlemmerne lader sig orientere omkring
aktivitetskalenderen.
6) Klublokalet
Det blev besluttet at give klublokalet et ”facelift”. Der indkøbes ny ovn, 30 polstrede
stabelstole samt opsættes anden belysning. Der er afsat kr. 5000,- (+udgiften til stolene).
6) Sæsonafslutning (FRE 1 APR)
Det blev besluttet at nedsætte et lille festudvalg og lave aftenen om til en lille ”fest”.
Interesserede festudvalgsmedlemmer bedes melde sig.
Vi kunne godt tænke os en aften med bl.a. levende musik – og ikke mindst et egnet lokale
til ca. 60 personer.
7) Sauna i sommerhi og sommerarbejder
Saunaen køres i hi umiddelbart efter sæsonafslutningen
Det blev besluttet, at vi i sommerpausen vil forberede en permanent stormsikring af
saunaen på den nuværende placering og at gøre lidt mere ud af saunahaven
(kystsikring…). Endeligt vil der være nogle forskellige malerarbejder.
8) Eventuelt.
a) Der opsættes en sponsortavle i klubhuset
b) Vi har reklameret de sponserede smudsmåtter – såfremt der ikke modtages nye (anden
farve) – indkøbes der måtter i alternativ grå/mørke farver.
d) Udendørsbruseren udbygges med ”ekstra væg” – så der kan foretages ugenert ”tøsebrus”. (Er lavet d. 30 JAN)
e) Der glemmes rigtigt meget. Glemte sager opbevares i entréen i klubhuset. Glemte
”sager” afleveres til genbrug ved sæsonafslutning. Vi ønsker ikke, at ”sko-stativet” bruges
til ”opbevaring” af f. eks. badesko.
Næste møde planlægges til uge 15.

Bilag:
1) Mulige opgaver til uddelegering
2) Gæsteregler

