Referat af
VISKI bestyrelsesmøde ONSDAG d. 18. januar 2017
1. Medlemsoversigt og økonomi:
- Der er p.t. 163 medlemmer, der har betalt kontingent for 2017. Formanden sender en
”tak for denne gang” hilsen ud til de ca. 35 personer, der har valgt at melde sig ud
(eller har glemt at betale…).
- Aktuel kassebeholdning er p.t. ca. kr. 180.000,- når kendte regninger er betalt.
- Siden sæsonstart er der forbrugt i gennemsnit 52 kwt i døgnet/7 dage om ugen.
2. Generalforsamling
Afholdes fredag d. 24. FEB kl. 17.30 – i Sejlklubbens lokaler.
Der udsendes indkaldelse jf. vedtægterne.
Rikke og Chr. er på valg til bestyrelsen for to år. Begge modtager genvalg under
forudsætning af, at Rikke kun vælges for et år. Bestyrelsen støtter dette.
Formanden kontakter de øvrige, der er på valg til andre poster og finder herunder en dirigent.
Bestyrelsen har besluttet, at det bliver sidste gang, at der udnævnes en som ”Årets Pingvin”.
Dette begrundet i bestyrelsens begrænsede kendskab til de mange nye i klubben.
Udnævnelsen af Viking/Skjoldmø fortsættes.
Efter generalforsamling byder klubben på et let tragtement. Øl/vand og vin for egen regning.
Under traktementet vil weekendrengørings- samt hjælper- og tovholderlisten gå rundt –
således, at der bliver mulighed for at melde sig til den kommende sæson
3. Permanent saunaløsning.
Som bekendt arbejder bestyrelsen for en permanent saunaløsning på mellemlang sigt (3-5
år) – som afløser for den nuværende mobile løsning.
VISKI har været repræsenteret (ved Chr.) i det første møde vedr. det ”gen-oplivede” Maritime
Drømme 2. Der er mange spændende tanker – herunder udvidelse af strandtangen mod
nord ved sandfodring og molebyggeri. Men alt er p.t. i overvejelsesfasen. Det er bestyrelsens
vurdering på nuværende tidspunkt, at der kan gå meget (for) lang tid før, at der kan stå en
”badeanstalt” ved fjorden – som kunne gøre det ud for VISKI permanente saunaløsning.
Parallelt har bestyrelsen (ved MQ) etableret kontakt til kommunen. Indledningsvis via Ditte
Staun – der har formidlet kontakten til Teknisk forvaltning. Bestyrelsen vil løbende informere
om udviklingen.
4. Aktiviteter resten af sæsonen 2016/2017.
- Prøve- og INTRObadning SØN d. 5. februar kl. 13.
- Generalforsamling FRE d. 24. februar kl. 17.30.
- Saunagus LØR d. 11. marts kl. 16.
- Fuldmånebadning LØR d.11. februar og SØN d. 12. marts kl. 18.30
- Sæsonafslutningsfest LØR d. 25. MAR kl.18 i Sejlklubben. Middag og levende musik.
Klubben dækker udgiften til musikken. Indbydelser udsendes.
- Sauna i sommerhi. Med velvillighed fra Hotel Strandtangen har vi fået mulighed for at
lade saunaen stå påsken med. Sidste mulighed for en tur i Svedekassen inden
sommerpausen vil være søndag d. 17. april indtil kl. 11.
5. Skive kommunes lederfest 2017 afholdes fredag den 3. marts 2017. VISKI har 10 pladser
som bestyrelsen (via Chr.) vil fordele.

6. Eventuelt
a. Der er fortsat problemer med, at vores 1000w projektør på saunaen ikke slukkes efter
brug. Vi sender et skidt signal ved ikke at gøre dette – udover det er spild af penge.
Kontakten sidder under el-tavlen i forrummet i saunaen. Husk at slukke.
b. Orientering om nye tiltag:
1) Vi har indkøbt nye stole til klublokalet. Såfremt der er nogle, der er interesserede i
nogle af de gamle stole, bedes formanden kontaktet senest d. 27. januar.
2) Vi har fået nye smudsmåtter – der skulle være nemmere at rengøre.
3) Der er blevet sat en timetæller på saunaovnene – så vi kan få et bedre overblik
over brugen.
4) Der er monteret sensor på udelampen ved indgangen til saunaen.
c. På et tidspunkt har der været skruet op på termostaten til saunaovnene – hvilket
resulterede i temperaturer på 100 grader+. Dette er nu rettet således, at ovnene slår
fra ved 90 grader. Det er ikke tilladt at ”pille ved” styringsboksen, der er i forrummet
(hvilket også tydeligt fremgår).
d. Bestyrelsen ønsker ikke, at forrummet i saunaen (eller andre steder i VISKI faciliteter)
bruges til fast opbevaring af siddeunderlag og vandflasker. Disse bedes medbragt fra
gang til gang. Efterladte/glemte sager kan findes i entreen til klublokalet.
e. Vi har mange glemte sager. Bedes afhentet senest d. 24. februar – hvorefter disse vil
blive leveret til genbrug.
f. Der har været stillet forslag omkring muligheden for at tage en gæst med mere, end de
i klubreglerne anførte, to gange. Evt. i form af salg af ”gæstekort”. Bestyrelsen ønsker
ikke for nærværende at forfølge dette forslag. Bemærk, at børn under 12 år ifølge med
et medlem bader gratis i VISKI.
g. Antallet af eksterne arrangementer i VISKI blev igen drøftet. Herunder arten af
arrangementer, hvor meget disse evt. begrænser øvrige medlemmernes brug, slid
kontra goodwill m.v.
Klubbens aktuelle retningslinjer for arrangementer er, at såfremt et medlem ønsker at
medbringe mere end to ”gæster”, er det at betegne som et arrangement. Ønsket om et
arrangement fremføres på mail til formanden, der vil dekonflikte med evt. øvrige
aktiviteter samt tilsikre, at medlemmet der forestår arrangementet kender ansvar og
forpligtigelser. Arrangementet skrives herefter på vores aktivitetskalender (med
ansvarlig – tidsrum på dagen og fremadrettet med deltagerantal). Aktivitetskalenderen
kan ses på VISKI.dk. Vi tager p.t. ikke betaling for lån af vores faciliteter til
arrangementer – men ser gerne, at der stilles en flaske i klublokalet som tak for lån.
VISKI medlemmer er altid velkomne til at bruge saunaen, også selv om der er et
varslet arrangement.
Antallet af gennemførte eksterne (sauna/bade) arrangementer i indeværende sæson
er:
OKT: 2, NOV: 4, DEC: 6, JAN (incl. planlagte):9
P.t. planlagte FEB: 1, MAR: 0
Bestyrelsen ønsker medlemmernes input til dette emne – hvorfor I bedes maile svar
på følgende spørgsmål til formanden – senest d. 27 januar:
HVORDAN OPLEVER DU ANTALLET AF - OG MULIGHEDEN FOR EKSTERNE
ARRANGEMENTER I VISKI?

7. Næste møde ONS d. 19. april kl. 18.30

