Referat af
VISKI bestyrelsesmøde ONSDAG d. 23. november

1. Medlemmer og økonomi:
Klubben har aktuelt 176 betalende medlemmer – heraf er 37 indmeldt siden
sommerpausen.
Forskellige muligheder for at lette arbejdet i forbindelse med de løbende indmeldinger blev
drøftet – herunder muligheden for at begrænse den periode, hvori man kunne indmelde
sig. Det blev besluttet, at der fremadrettet godt kunne gå en uges tid fra kassereren havde
modtaget indmeldingsblanket og betaling, før man som nyt medlem kunne forvente at
modtage velkomstmail fra formanden.
Klubbens aktuelle kassebeholdning er på ca. kr. 107.000,Klubben har indhentet tilbud på forsikring af saunaen mod brand, hærværk og andre
pludselig opståede skader. Henset til præmie, dækning, saunaens forventede levetid og
den anførte selvrisiko, blev det besluttet ikke at tegne forsikring.
Der gøres godt brug af dåseordningen. Ud af et forbrug på 150 dåser siden sæsonstart mangler der afregning for 22 dåser.
Saunaen bruges meget – på alle tider af døgnet. Dette kan ses på strømforbruget. Vi har
siden sæsonstart forbrugt ca. dobbelt så mange kilowatt-timer som i tilsvarende periode
sidste år. Forbruget svarer aktuelt til, at saunaen er tændt ca. 6 timer i døgnet – syv dage
om ugen. Der vil blive installeret en timetæller – så forbruget kan følges mere præcist.
2. VISKI – Hvem er vi som klub ?
Klubbens udvikling de seneste år og klubbens kerneværdier blev drøftet. Med mange nye
medlemmer er det ekstra vigtigt, at ”gamle dyder” som fx fællessang fredag og søndag –
samt muligheden for at byde på en lille en i saunaen holdes i hævd. Så hold jer ikke
tilbage.
I takt med at medlemstallet vokser opstår der ”grupperinger” på tværs af medlemmerne,
der bader på forskellige tidspunkter – hvilket bestyrelsen finder helt naturligt og
uundgåeligt. Vi ønsker dog fortsat at fastholde de ”faste” badetider som hidtil.
3. Svedekassen
Bestyrelsen har fået foretaget en byggeteknisk undersøgelse for at få fastslået en vurderet
”restlevetid”. Undersøgelsen viste, at gulvet næppe vil holde i mere end en sæson eller to
uden renovering. Det blev besluttet at iværksætte en renovering i sommerpausen, således
at restlevetiden øges, gerne en fire – fem år.
Bestyrelsen vil parallelt arbejde på en permanent saunaløsning. Altså en sauna der kan
benyttes hele året og som er placeret i samme område ved fjorden. Indledningsvis vil vi
tage aktiv del af det ”gen-opståede” arbejde med ”Maritime Drømme” – som også omtaler
muligheden for at etablere en ”Badeanstalt”.
For at et sådant projekt kan virkeliggøres - enten som en del af ”Maritime Drømme” – eller
som et selvstændigt VISKI-projekt, kræver det en lokalplansændring og at der kan opnås
dispensation for diverse regler for naturbeskyttelsesregler.

4. Adgang til saunaen
Det har, igen i denne sæson, for nogle vist sig problematisk at anvende kodehængelåsen.
Det blev derfor besluttes at der i stedet for opsættes en nøgleboks med trykknapper ved
saunaen – og en alm. hængelås (til nøgle).
Bestyrelsen har erfaret, at der er medlemmer, der ikke overholder klubbens ret klare regler
for medtagelse af gæster. Det er kun tilladt at medbringe samme gæst to gange før
indmeldelse skal ske. Vi ønsker ikke, at ”gratister” skal benytte vores faciliteter.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at hjælpe til med at reglerne overholdes.
Bestyrelsen drøftede muligheden for at etablere en form for elektronisk overvågning for at
imødegå dette misbrug. Bestyrelsen håber ikke at et sådan skridt bliver nødvendigt.
5. Møde med SKIWS.
Bestyrelserne fra SKIWS og VISKI vil mødes i løbet af vinteren for at drøfte de to klubbers
visioner og planer for fremtiden.
6. Aktiviteter resten af sæsonen
- Vinterbadefestival i Nr. Vorupør d. 28 DEC
I år gennemføres efter et nyt koncept. Vi lejer ikke sommehus – men starter og slutter i
klubhuset på strandtangen og der forsøges samkørsel – så færrest muligt skal
undvære ”de små skarpe”.
- Nytårssild (FRE d. 13 JAN)
- Generalforsamling (FRE d. 24 FEB)
- Saunagus (FRE d. 3. marts)
- Sæsonafslutning (FRE eller LØR d. 7-8 APR).
Ingen fest uden et festudvalg og flittige hænder før, under og efter festen.
Interesserede bedes melde sig på mail.
Vi satser på en fest med levende musik. Indbydelser med tilmelding udsendes tidligt –
så vi kan se, hvilket størrelse lokale der skal findes.
7. Eventuelt.
- Vi ønsker flere billeder til vores billedgalleri. Det er en stor hjælp for både nye og gamle
medlemmer. Medlemmer der ikke aktivt i forbindelse med indmeldelsen har frabedt sig
det, bedes maile et billede til Chr. (cram@tdcadsl.dk).
- Intro- og prøvebadningsdagene har været en stor succes indtil nu. Bestyrelsen ønsker, at
alle potentielle medlemmer deltager på disse dage inden indmelding kan ske.
- Vi har heldigvis en række medlemmer, der har påtaget sig tovholderopgaver. Listen
hænger i forgangen til omklædningen – brug dem når der opstår spørgsmål eller
problem.
- Weekendrengøring hjælper både på arbejdets omfang om tirsdagen – men har også
højnet den løbende rengøringsstandard i vores faciliteter – selvom de bruges så meget
som tilfældet er. Vi efterlyser dog frivillige til de endnu ikke besatte weekender jf.
vedhæftede kalender. Erfaringer siger, at det tager under en time for to personer.
8. Næste møde
Onsdag d. 18. januar kl. 1830.

