Referat af
VISKI bestyrelsesmøde afholdt d. 30 AUG 2017
Ad 1. Medlemsoversigt og økonomi.
Klubben har p.t. 240 medlemmer og en aktuel kassebeholdning på ca. kr. 177.000,Det har kostet ca. kr. 10.000,- og en masse frivillige timer at udskifte gulvet i Svedekassen.
Ad 2. Medlemstilgang – og hvad så?
Vi har fået 56 nye medlemmer siden sæsonstart.
Bestyrelsen ønsker fortsat ikke at lukke for yderligere medlemstilgang – og mener ikke der
kan sættes en øvre grænse (antal) på, hvad klubben har plads til. Det er pladsen til rådighed,
der er afgørende.
Der er fortsat god mulighed for at komme i vores faciliteter uden at møde andre eller kun
meget få.
Spidsbelastningsperioderne er (fortsat) tirsdag og torsdag kl. 08, fredag mellem kl. 14.30 og
16.30 og søndag fra kl. 7 til 09.30.
Bestyrelsen ønsker fortsat, at det er muligt at medbringe gæst(er) (udenfor
spidsbelastningsperioderne) samt, at medlemmerne har mulighed for at lave et (privat)
arrangement med fx familie eller kollegaer. Vi ønsker dog at begrænse et arrangement til en
time (+ omklædning) samt kun et arrangement pr. dag i weekenden og på helligdage.
”Prisen” for et sådant arrangement er - som altid – en flaske bitter med en lille hilsen – der
stilles i klublokalet og vil blive drukket i forbindelse med klubarrangementer.
Vi ønsker dog at indskærpe vores gæsteregler (se hjemmesiden).
Bestyrelsen vil følge udviklingen løbende og sætte begrænsninger hvis nødvendigt.
Ad 3. Status "permanent saunaløsning".
Kommunen arbejder videre med oplægget til en lokalplansændring – hvilket er
forudsætningen for, at Kystdirektoratet vil dispensere fra strandbeskyttelsesloven.
Dette kan naturligvis tage tid.....
Ad 4 Status udvidelse af klublokalet.
Som bekendt besluttede kommunen i august at bevilge et tilskud på kr. 242.000,Men aktuelt udestår der en afklaring med SKIWS ønske omkring en ”kold hal” placeret
mellem klublokalet og den offentlige toiletbygning. Vi ønsker at gå i fælles udbud – men som

opdelte projekter.
Vi ønsker fortsat at kunne gå i udbud i indeværende år.
Chr. er fortsat bestyrelsens tovholder på projektet – men der er behov for at lave et lille
byggeudvalg. Bestyrelsen opfordrer igen medlemmerne til at melde sig.
Ad 5 Sæsonafslutningsfest.
Bestyrelsen ønsker at fastholde traditionen med at markere sæsonafslutningen med en fest
med levende musik.
Men ingen fest uden et festudvalg.
Bestyrelsen opfordrer interesserede medlemmer til snarest at melde sig til Jette – som vil
være bestyrelsens (fest)kontaktperson. Bestyrelsen har besluttet, at klubkassen støtter
arrangementet med et samlet tilskud på kr. 10.000 (såfremt der er levende musik – ellers
halvdelen). Det er samme omfang som sidste år.
Vi håber at kunne låne sejlklubbens lokaler igen d. 24. marts 2018.
Ad 6 Introbadninger.
Bestyrelsen har rigtig god erfaring med disse dage – samt reglen om, at man kun kan blive
medlem, såfremt man har deltaget i en sådan dag.
Man er endvidere først medlem, når man har indleveret indmeldelsesblanket, overført
kontingent – samt modtaget en velkomstmail med koden m.v. fra formanden.
Responstid fra indlevering af indmeldingsskemaet (og betaling) til velkomsthilsenen
udsendes, er op til 14 dage.
Der gennemføres yderligere to intro-badninger i denne sæson:
D. 6. januar og d. 4. februar.
Ad 7 Status tovholder/hjælper listen samt og weekendrengøring.
Vi mangler fortsat frivillige.
Vi efterlyser tovholdere til ”Udvendigt malearbejde” samt til ”fuldmånebadninger”.
Endvidere er der fortsat ledige weekender til rengøring (husk det tager under en time for to
personer – og man vælger selv tidspunkt mellem fredag kl. 18 og mandag morgen).
De ledige weekender er:
30/31 DEC, 6/7 JAN, 18/19 FEB, 3/4 MAR, 17/18 MAR, 24/25 MAR og 30/31 MAR.
Jette er bestyrelsens tovholder på disse lister. Skriv til hende.
Ad 8 Eventuelt.
a. Fundraising.
Det er ikke lykkedes vores fundraisere at skaffe ”sponsorer” til at understøtte klubbens drift.
Alle medlemmer bedes melde ind, såfremt de har nogle interessante adgange til ting, der kan
bruges i klubben – og således nedsætte vores generelle driftsudgifter. Som eksempelvis
kaffe, bagerbrød, rengøringsartikler m.v.
b. Isbrydning. Nogen forudsiger, at vi får behov for isbrydning i år. Der efterlyses hjælpere.
Klubben indkøber to nye waders str. 44 – disse hænges i forgangen ved klublokalet.
Redskaber til isbrydning ligger under Svedekassen i den nordlige ende.
Det understreges, at klubben ikke forestår isbrydning forud for private arrangementer (der er

op til den ansvarlige).
c. Sanghæfter. Vi efterlyser vores samling. Hvis nogle har lånt dem, bedes disse returneret til
depotrummet.
d. Kortslutning i Svedekassen. Vi har de seneste måneder nogle gange oplevet, at strømmen
er gået i Svedekassen. Det indskærpes, at man er varsom med anvendelse af vand på ovnen
– og der overhovedet ikke anvendes vand på ovnen, der står inden for døren. Går strømmen
– og det ikke er relæet i Svedekassen, der er gået – sidder der et HFI relæ i depotrummet,
der skal tjekkes.
e. Husk
- at slukke saunaovnene og al lys inkl. projektøren (på kontakterne) samt lukke mellemdøren
samt låse yderdøren når Svedekassen forlades.
- at kontrolpanelet der sidder til venstre for saunadøren ikke må berøres.
f. Dåseordningen. Der mangler aktuelt afregning for 23 dåser forbrugt i saunaen. Husk
betaling kan ske enten kontant eller via mobile pay. Såfremt ”svindet” forsætter vil denne
service ophøre.
Ad. 9 Næste møde
Næste møde forventes afholdt 22. januar 2018.

