Referat af VISKI bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. april kl. 1830.

1. Konstituering jf. vedtægternes § 3.stk. 2.c.
Bestyrelsen konstituerede sig selv med Michael som formand og Rikke som kasserer.
2. Medlemsoversigt og økonomi.
Vi har p.t. 140 medlemmer og en kassebeholdning på ca. kr. 87.000,Bestyrelsen besluttede at sælge vores ”ekstra” sauna, der har været oplagt i små tre år, til
Lars og Kirsti for kr. 5000,3. Status "fundraising".
Fundraising gruppen (der består af Vivi og Eva) har desværre fået afslag på ansøgning til
køb af lamper og stole. Men arbejder videre. Jette har skaffet sponsorat af et nyt køleskab.
4. Sæsonen der gik.
Generel tilfredshed med den forløbne sæson. Bestyrelsen besluttede at fastholde modus i
den kommende sæson – hvor de enkelte aktiviteter datofastlægges på møde i august.
Forsøget med en større fest til markering af sæsonafslutningen forventes videreført. Dette
års fest gav klubben en udgift på ca. kr. 3000,- . Men dette kunne kun lade sig gøre pga.
villige hænder (og ikke mindst ”køkkenpersonale”). Håber, at flere/andre er klar til at byde
sig til næste gang.
5. Aktiviteter og arbejder over sommeren.
a. Strandrensning.
Vi fik i år kun tildelt en rute på 5200m. – hvorfor det ikke var værd at samle et
større hold til arbejdet. Michael og Karina har allerede ordnet det.
b. Maling udendørs.
Der er lagt en plan – hvor arbejdet iværksættes i maj. Interesserede hjælpere
skulle have fået besked. Kaja agerer tovholder.
Ligeledes vil vi, med kommunes mellemkomst, forsøge at fjerne de ”grønne
belægninger” på bygningerne.
c. Permanent stormsikring af saunaen.
Gravearbejdet iværksættes når vejret bliver bedre. Michael indkalder Stevan
og Bjarne der har meldt sig til opgaven.
d. Saunahaven og "kystsikring".
Chr. vil agere tovholder og indkalde til ”arbejdsdag”.
e. Klublokalet - herunder status sponsortavle, facelift og indkøb af stole.
Jette og Eva m. fl. vil male klublokalet og sætte supplerende ”hygge” belysning
op i sommerpausen – lige som der vil blive indkøbt 30 nye (polstrede stole)

6. Udebruseren (Evt. suppleret med en mulighed for koldt vand).
På baggrund af to indhentede tilbud (Tilbud 1: kr. 10.500,- Tilbud 2: kr. 9.400,-) på at få
etableret koldtvandsbrus som supplement til den eksisterende varme, besluttede
bestyrelsen ikke at forfølge forslaget yderligere.
Timeren indstilles til et kortere ”åbninginterval” for at spare på det varme vand.
7. Håndtering af skoleklasser i den kommende sæson.
Bestyrelsen ønsker ikke at lægge yderligere restriktioner på skoleklassers anvendelse af
VISKI faciliteter. Ikke mindst pga. af, at vi gerne vil yde kommunen denne service, ligesom
det kan give unge lyst til at melde sig ind i en vinterbadeklub.
Vi vil dog tælle antallet af besøg op (både af skoleklasser og andre ”eksterne”
arrangementer, der som altid skal anmeldes til formanden) – følge udviklingen og ikke
mindst stærkt opfordre til, at de medlemmer, der er ansvarlige for arrangementerne at
aflevere faciliteterne rengjorte. Alle der erkender uregelmæssigheder i brug af vores
faciliteter bedes melde dette – så vi kan holde de arrangementsansvarlige op på deres
ansvar. Rengøringsartikler findes i skabet i mellemgang i klublokalebygningen. Skilt
sættes på skabslågen.
8. Hjemmesiden.
Der var indkommet et antal forslag til forbedringer af vores hjemmeside. Webmaster Chr.
har allerede givet siden et facelift – og alle bedes løbende skrive til Chr. med ideer eller
hvis der erkendes ”døde-links” m.v.
Husk hjemmesiden er vores primære ansigt udad til, og det er her, man kan finde vores
aktivitetsoversigt.

9. Eventuelt.
a. Formanden holder relationsmøde med SKIWS ultimo maj.
b. Klublokalet udlånes til Skivefestival i perioden 1-6. juni.
c. Chr. deltager i SIS anlægsprioriteringsmøde d. 18. maj (hvor vores
ansøgning om udvidelse af klublokalet skal behandles).
d. Bestyrelse vil udarbejde policy vedr. håndtering af medlemmers dødsfald.
10. Næste møde bliver 24. august 2016 – hvor aktiviteterne for næste sæson fastlægges.

