Referat af
VISKI bestyrelsesmøde afholdt d. 30 AUG 2017
Ad 1. Medlemsoversigt og økonomi
Der er p.t. 184 medlemmer og klubben har en aktuel kassebeholdning på ca. kr. 164.000,Der udestår betaling af udgift til renovering af gulvet i Svedekassen.
Ad 2. Tilskud til udvidelse af klublokalet
VISKI ansøgte i det tidlige forår SIS om tilskud til den udvidelse af klublokalet, vi gerne ville
have haft økonomi til, da vi fik vores nye omklædningsfaciliteter. SIS valgte ikke at prioritere
vores ansøgning – men Kultur og Fritidsudvalget valgte på deres møde d. 15 AUG at indstille
vores projekt – hvilket resulterede i et tilskud på kr. 242.000,Der udestår nu et møde med SKIWS omkring planerne – inden vi kan komme i gang med
tilladelser og gå i udbud. Vi må forvente, at vi kan have udvidelsen på plads i løbet af første
halvår 2018. Chr. er bestyrelsens tovholder på projektet – men der er behov for at lave et lille
byggeudvalg, der kan komme med ideer og følge byggeriet. Bestyrelsen håber meget, at
interesserede medlemmer vil melde sig.
Ad 3. Status "sommerarbejder"
I løbet af sommerpausen er der ved frivillige medlemmers hjælp - blevet:
- Malet træværk: trappen op til saunaen – afskærmningen ved udendørsbruseren samt
gelænderet og håndklædeholderen ved badeplatformen.
- Lagt fliser som ny ”sti” til udendørsbruseren
- Lagt nyt gulv i Svedekassen.
Tak til dem der bidrog.
Ad 4 Status permanent saunaløsning
Der er intet nyt. Vi afventer fortsat svar fra Kystdirektoratet vedr. vores (og kommunens)
ansøgning om dispensation fra Kystbeskyttelsesloven.
Ad 5 Status Maritime Drømme 2
Der gennemføres møde i ”Bytinget” onsdag d. 6 SEP – hvor forskellige optioner til udvidelse
af Strandtangen drøftes. P.t. intet konkret. VISKI har meddelt, at vi, uanset hvilke tanker
arbejdet måtte ende med fortsat ønsker, at vores aktiviteter gennemføres med udgangspunkt
fra vores nuværende placering ved havnen.
Ad 6 Svedekassen – klargøring
Pladsen (saunahaven) skal ryddes for ukrudt (Chr. kontakter nogle frivillige)
Svedekassen skal flyttes fra Sommerhi og opstilles på sin vante plads. Dette sker primo uge
39 (Per Graversen er ”Tovholder” – og et par frivillige vil blive kontaktet).

Ad 7 Sand til platformen
Igen i år udlægges et læs sand ved badeplatformen op til sæsonstart. Vi håber så, at der ikke
lige er kraftig østenvind i perioden – så det holder lidt længere. Kommunen har indvilget i at
dække udgiften. Svend er tovholder på opgaven.
Ad 8 Fastlæggelse af aktiviteter for den kommende sæson
Aktiviteterne i sæsonen OKT 2017- MAR 2018 vil som udgangspunkt ligne sidste sæson.
Men der er altid plads til at medlemmerne kan komme med forslag til og gennemføre
yderligere medlemsaktiviteter. Således håber bestyrelsen fx. på, at Per igen vil arrangere
”Sang-aften” – og mon ikke også, at ”Bad&Byt” (kun for kvinder), vil blive en realitet.
De planlagte aktiviteter fremgår af medsendte ”Aktivitetsoversigt” – og på VISKI hjemmeside.
Ad 9 Eventuelt.
a. Vores kasserer Rikke har desværre, af personlige grunde, valgt at udtræde af bestyrelsen.
1. suppleant Karin Strøm indtræder således i bestyrelsen og vil komme til at blive vores nye
kasserer efter overdragelsen er tilendebragt. Nye kontaktinformationer vil fremgå af
hjemmesiden.
Vil gerne benytte lejligheden til at tilkendegive Rikke for et super arbejde både som kasserer
og i det øvrige bestyrelsesarbejde – samt byde Karin velkommen ”om bord”.
b. VISKI er blevet opgraderet med en gas-grill. Den står på terrassen ved klublokalet til fri
afbenyttelse. Gasflasken står i depotrummet når ikke i brug. Medlemmerne er velkomne til
også at låne den (i lighed med vores ekstra foldestole) til private arrangementer – men send
venligst lige en besked – så den pludseligt ikke bare er væk.
c. Der indføres en ny procedurer i forbindelse med indmelding i klubben. Man kan fremover
KUN blive medlem, såfremt man har deltaget i en INTRO-badning. På INTRO-badningen vil
interesserede få udleveret en indmeldelsesblanket, der udfyldt stand sendes til kassereren,
Denne vil sammen med indbetaling af kontingent og en velkomsthilsen fra formanden
(indeholdende bl.a. kode og tlf. nr. til saunaen) åbne for medlemsskabet. Responstid fra
indsendelse af indmeldingsskemaet (og betaling) til velkomsthilsenen udsendes, er op til 14
dage.
d. Der udsendes snarest en liste over de tovholderopgaver, vi ønsker frivillige til at løfte –
samt en liste over weekendrengøring. Bestyrelsen håber på medlemmernes store opbakning
til løsning af disse helt nødvendige opgaver. Jette er bestyrelsens tovholder på disse lister.
Ad. 10 Næste møde
Næste møde forventes afholdt 22. november.

