Referat af VISKI bestyrelsesmøde afholdt d. 19. april 2017
1. Konstituering jf. vedtægternes § 3.stk. 2.c.
Bestyrelsen konstituerede sig med Michael som formand og Rikke som kasserer.
2. Medlemsoversigt og økonomi.
Klubben har aktuelt 182 medlemmer.
Kassebeholdning 165.000,Der er i sæsonen brugt 10.500 kwt i saunaen.
3. Sæsonen der gik.
Bestyrelsen er tilfreds med den netop afsluttede sæson. Det har været en succes med
INTRO- og prøvebadningsdage som ønsket fastholdt og om muligt obligatorisk inden
indmeldelse i klubben kan ske.
Sæsonafslutningsfesten er klubbens største (og dyreste) fællesarrangement i sæsonen.
Festen ønskes fastholdt. Datoen skal meldes ud i god tid så alle, der har lyst - har
mulighed for at deltage.
4. Opgavefordeling i bestyrelsen.
Bestyrelsen har omfordelt nogle af de opgaver, der rutinemæssigt skal løftes.
Økonomi og medlemsregistrering samt medlemsoversigt = Rikke.
Koordinering af eksterne badearrangementer = Elisabeth.
Ansvar for - og koordinering af "Tovholder og hjælperlisten" = Jette.
Medlemsgalleri og hjemmesiden - herunder aktivitetskalender = Chr.
Bestyrelsesmøder og generalforsamling = Michael.
Ansvar for gennemførelsen af INTRO- og prøvebadningsdage = Michael.
5. Status "fundraising" - herunder kriterier for sponsortavle.
Klubben har fået et nyt ”fundraisingteam” der p.t. består af Tove-Irene, Jytte R. og Hans
Elsborg. Teamet er i gang med at få produceret en lille film, der kan indgå i det
materiale, der skal ”lokke” sponsorer til. Klubbens medlemmer opfordres til at have øje
for mulige sponsorer ”stort som småt” – og melder dette videre til gruppen. Hver en ting
vi ikke selv behøver at skulle finansiere – betyder, at vi hurtigere kan opbygge den
formue, der skal til som grundlag for at kunne realisere drømmen om en permanent
saunaløsning. Det kunne være ting til den daglige drift (fx papirhåndklæder og kaffe)
eller ting til arrangementerne (fx blomster og vin).
Fremadrettet vil vi arbejde med ”sæsonsponsorer” – forstået på den måde, at sponsorer
har mulighed for at hænge på ”tavlen” i den sæson som sponsoratet falder.

6. Status permanent saunaløsning.
Vi har fået udarbejdet tegninger til en permanent saunaløsning. Vi sigter efter en
bygning på ca. 50m2 – der æstetisk falder ind i det maritime billede på Strandtangen. Vi
må forvente, at det er et byggeri til i omegnen af kr. 450.000,- (alt efter hvor meget
”medbyg” vi kan tilbyde).
Tegninger har været fremlagt for kommunens tekniske forvaltning – der støtter ideen.
Kommunen har fremsendt ansøgning til kystdirektoratet for at opnå dispensation fra
Strandbeskyttelsesloven. Når denne forhåbentligt bevilges – er næste skridt en tilretning
af (eller dispensation fra) lokalplanen, noget som teknisk forvaltning vil anbefale overfor
det politiske miljø.
7. Status Maritime Drømme 2.
Der er et antal aktiviteter på tegnebrættet – herunder sandfodring således, at arealet
ved Strandtangen gøres væsentligt større. Ingen konkrete tiltag vi som klub p.t. kan
tage aktivt stilling til.
Det skal bemærkes, at det initiativ omkring en badeanstalt ved Resen Strand (jf. artikel i
Skive Folkeblad) ikke er noget, VISKI har været inde over – og ikke noget vi som
bestyrelse ønsker at støtte. Vi ser, at VISKI´s aktiviteter udgår fra Strandtangen nær
havnen og vores nuværende badeplatform, klublokale og gode omklædningsfaciliteter.
8. Aktiviteter og arbejder over sommeren.
Vi afholder en ”arbejdsdag” lørdag d. 20. maj med start kl. 0830 (morgenkaffe) og
sluttende med frokost ved 13-tiden.
Der skal strandrenses (vi har fået en ca. 5 km strækning) og så, alt efter antal tilmeldte,
er der også noget malerarbejde, der skal udføres (badeplatform, saunatrappe og
afskærmning ved udebruseren).
Tilmelding udsendes.
9. Tovholder og hjælperlisten.
Jette vil udsende ”Tovholder og hjælperlisten”. Bestyrelsen ser det naturligt, at så
mange medlemmer som muligt melder sig under fanerne. Den samlede byrde bliver
simpelthen bare mindre, når vi løfter i flok. Dette gælder også rengøring.
10. Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 30. august 2017.

