Referat fra bestyrelsesmøde i VISKI d. 17.02. 2011
Hos Eva Hvid, Odgaardsvej 3
Til stede: Eva, Hvid, Bodil Lie, Svend P. Knudsen, Christian Ramsgaard, Karsten Hvoldal
Referent: Karsten Hvoldal
1. Referat fra sidste møde

Godkendt uden kommentarer.

2. Medlemssituationen

Der er p.t. registreret ca. 60 indbetalinger. Betalingsliste
opdateres til generalforsamlingen den 25.02. De medlemmer der
var registreret i 2010 adspørges og som ikke har betalt
adspørges om fortsat medlemskab. (Bodil)
Regnskabet fremsendes til formanden i elektronisk format (Bodil)
Formanden forbereder regnskabet til gennemgang via LCD
projektor på generalforsamlingen (Karsten)
Gennemgang af regnskab fortages af (Bodil)
Ny saunastyring er opsat og VISKI har tilbud at betale op til 9.000
kr. forudsat at der opnås enighed om en fair fremtidig
samarbejdsaftale samt at regningen udstedes til VISKI således at
VISKI kan få refunderet 3.000 kr. fra SIS. (Karsten)
Skive Kommune har betalt 1.000 kr. for vores indsats omkring
sporet. Specielt Tak til Svend.

3. Regnskab/økonomi og
anskaffelser

4. Tilskud og øvrige indtægtskilder

5. Logokonkurrence
6. Strategi

Forslagene præsenteres på generalforsamlingen under punkt 10.
eventuelt. (Eva og Christian)
Vandprøver afventer at isen smelter, opfølgning via (Karsten)
PDF filer fra Google Map fremsendes formanden (Christian)

7. Opdatering af samarbejdsaftale
med Roklubben

Der arbejdes intensivt på at opdatere aftalen
Formandsmøde fredag og reservation af mæglingsmøder
mandag og tirsdag, begge dage kl. 13.30- 15.30 (Karsten)

8. Forberedelse til
generalforsamling.

Sange og logokonkurrence (Eva)
Mad og andet praktisk samt årets Viking (Bodil)
Bordopstilling og logokonkurrence (Christian)
Øl. vand og dirigent (Svend)
Dirigentklokke og projektor samt årets Pingvin(Karsten)
25.02. Generalforsamling (alle)
06.03. Interessegruppen HOVSKI tager til Norge (Svend)
27.03: Sæsonafslutning (Svend + nyvalgt kasserer)
xx.04: Forårsaktivitet eventuelt hos Jacobs Jensen Design (Eva)
xx.xx: Genbesøg fra Ålborg? (Eva)
10.05: Vision & Strategi i Kultur og Fritidsudvalget (Karsten/alle)

9. Opfølgning på kommende
klubaktiviteter.

10. Status på isbrydertjenesten

Der etableres igen isbrydertjeneste (Svend)
Tjenesteplan vises på hjemmesiden (Svend og Christian)

11. Øvrige punkter til behandling

Lederfest i KCL: Deltagere er inviteret. (Christian)

12. Eventuelt

Husk reservation af lokale til sæsonafslutning 27.03. (Karsten)
Tak til Bodil for god indsats i bestyrelsen,
Tak til Eva for god forplejning
Tak til alle for et konstruktivt møde og godt humør
23.03 kl. 16.45 hos Christian Odgaardsvej 28

13. Næste møde:

