Referat af
VISKI bestyrelsesmøde afholdt d. 22. januar 2018
Ad 1. Medlemsoversigt og økonomi.
Klubben har p.t. 239 medlemmer, der har betalt kontingent for 2018 og en aktuel
kassebeholdning på ca. kr. 288.000,Strømforbruget er steget i forhold til sidste sæson
Ad 2. Status "permanent saunaløsning".
Kommunen arbejder videre med oplægget til en lokalplansændring – hvilket er
forudsætningen for, at Kystdirektoratet vil dispensere fra strandbeskyttelsesloven.
Vi har fået en tidsplan – der hvis den overholdes – betyder, at lokalplansændringen politisk
kan godkendes i løbet af efteråret.
Ad 3. Status udvidelse af klublokalet.
Som bekendt besluttede kommunen i august at bevilge et tilskud på kr. 242.000,- til
udvidelsen.
SKIWS ønsker en ”kold hal” placeret mellem klublokalet og den offentlige toiletbygning. Efter
endnu et møde med kommunen er det besluttet at slå de to projekter sammen – så vi kan gå i
samlet udbud (men som opdelte delprojekter) og at SKIWS vil ansøge SiS om yderligere
midler til en ”kold hal”. Det allerede bevilgede tilskud kan alene anvendes til klublokalet.
Vi forventer at kunne gå i udbud i løbet af foråret.
Chr. er bestyrelsens tovholder på projektet – men der er behov for at lave et lille byggeudvalg.
Bestyrelsen opfordrer igen medlemmerne til at melde sig.
Ad 4. Hjemmesiden.
Et medlem har tilbudt – uden beregning - at designe en ny hjemmeside til VISKI. Bestyrelsen
drøftede fordele og ulemper ved den gamle. Det blev besluttet, at der designes en ny
hjemmeside i ”udkast” – der forevises bestyrelsen snarest. Herefter vil endelig beslutning om
evt. udskiftning blive taget.
Ad 5. Generalforsamlingen
Afholdes i Sejlklubbens lokaler fredag d. 9. FEB kl. 17.30.
Indbydelse og endelig dagsorden udsendes.

Der er valg til bestyrelsen for to år – på valg er: Michael, Jette, Elisabeth – alle modtager
genvalg.
Endvidere er der valg af to suppleanter. Uffe modtager genvalg – men vi mangler en.
Forplejningen vil bestå af en lille kold anretning.
Ad 6. Aktiviteter resten af sæsonen
- Der gennemføres saunagus fredag d. 16. marts (Indbydelser udsendes).
- Sæsonafslutningsfest d. 24. marts med festmiddag og levende musik til vores
”husorkester” i Sejlklubbens lokaler.
- Saunaen køres i sommerhi i uge 14 – således, at sidste ”saunabadedag” er MAN d. 2.
april (2. Påskedag)
- Der planlægges på en kombineret strandrensnings- og arbejdsdag i løbet af majmåned
Ad 7 Eventuelt.
a. Glat underlag.
Som alle nok har bemærket er både boardwalken og terrassen ved klublokalet til tider
meget glatte. Der har været fremsat forskellige forslag – lige fra ”grusning” til montering
af hønsetråd eller anden skridsikker belægning. Bestyrelsen har besluttet ikke at
forfølge forslagene – men opfordrer til at gå meget forsigtigt, når vejrforholdene tilsiger
dette.
b. Saunaovn.
Det har været nødvendigt at udskifte vores ”store” ovn. Varmelegemerne var blevet
beskadiget – med stor sandsynlighed fordi der har været anvendt fjord (salt) vand på
ovnen. Det dur bare ikke. Der står en 10 liters vanddunk med postevand, der er
beregnet til formålet. Når man tømmer den – bedes den taget med op i
omklædningsbygningen – så der er vand i dunken til de næste.
c. Medlemsbegrænsning
Bestyrelsen har valgt ikke at lægge loft over antallet af medlemmer – men vil
begrænse antallet af introbadninger i næste sæson – således der kun vil blive planlagt
på to i OKT en i NOV. Det vil fortsat være obligatorisk at deltage i en introbadning før
medlemskab kan tegnes.
d. Begrænsning af arrangementer
I takt med at antallet af medlemmer stiger – bruges saunaen i flere timer på døgnet i
ugens alle syv dage. Da medlemmernes mulighed for at bade er prioriteret, har
bestyrelsen besluttet, at der fremadrettet ikke vil blive givet ”grønt lys” til
arrangementer i weekender og på helligdage (allerede godkendte arrangementer kan
dog gennemføres). Endvidere opfordres alle til i god tid at rette henvendelse til
Elisabeth (elisabeth.harder@kabelmail.dk) med oplysninger om arten af arrangement
og antallet af deltagere – således, at det efter godkendelse kan komme på
aktivitetskalenderen.
e. Pilfingre
Vi har ved flere lejligheder konstateret, at ¨nogen” har pillet ved termostaterne til både

saunastyringen og til varmtvandsbeholderen, der fordrer herrernes omklædning og
udendørsbruseren. Det dur ikke – som udgangspunkt er termostaterne stillet ”rigtigt”
dvs. saunaen slukker automatisk, når den rammer de 90 grader (hvis man synes dette
er for varmt, kan man bare krybe ned på nederste bænk). Bruseren er indstillet til ca.
25 grader – kan dog svinge hvis der er mange brugere samtidigt.
f. Dåseordningen oplever fortsat svind – hvilket naturligvis er uacceptabelt. Husk betaling
kan ske enten kontant eller via mobile pay på 41320402. Bestyrelsen vil beslutte om
servicen skal fortsætte i næste sæson.
Ad. 9 Næste møde
Næste møde forventes afholdt 18. april 2018.

