Referat fra bestyrelsesmøde i VISKI d. 23.03. 2011
Hos Christian Ramsgaard, Odgaardsvej 28
Til stede:
Heidi Volke, Svend P. Knudsen, Christian Ramsgaard, Karsten Hvoldal, Eva Hvid.
Referent: Eva Hvid
1. Referat fra sidste møde

Godkendt uden kommentarer.

2. Medlemssituationen

Medlemslisten gennemgås for medlemmer, der ikke har betalt.

3. Regnskab/økonomi og
anskaffelser

Der var ved generalforsamlingen indbetalt 65
familiemedlemskaber, så der er afregnet 6.500 kr. til roklubben.
Til Skive Idrætssamvirke er betalt 65 x 5 kr. - i alt kr. 325.

4. Tilskud og øvrige indtægtskilder

Vi har fået afslag fra Skive Beachparty på ansøgning om del i
overskud fra 2009.
Ansøgning til Dampskibsselskabet Norden afventer at vi får
beskrevet vores nye projekt og vil først blive udarbejdet i
forbindelse med finansieringsarbejdet. (Karsten)
Christian har efter generalforsamlingen optalt stemmerne for de
enkelte logoer. Efterflg. prøver han at sætte de 5 mest populære
ind i en brevskabelon så bestyrelsen kan vælge det mest
præsentable.
Karsten har d.d.. kontaktet kommunen og rykket for vand- og
bundprøve i fjorden, dels der hvor vi bader i dag og der hvor vi
ønsker at bade i fremtiden. De vil forhåbentlig få prøverne taget i
denne uge.
Kommunens arkitekt har ønsket en principskitse om byggeri af
klubhus i vandet. Bestyrelsen ønsker først at drøfte mulighederne
med SIS.
En anden ide kan være at foreslå at de 2 yderste sjægtehuse
flyttes ind mellem dykkerklubben og det mest vestlige sjægtehus
og Viskis lokaler kunne så placeres ud mod fjorden og dermed
lægges indenfor den eksisterende lokalplan.
Det kan eventuelt være en ide at der bliver etableret en
betonbadebro som 1. etape.

5. Logokonkurrence

6. Strategi

Der drøftes i øvrigt alternative bademuligheder for de dage hvor
vandkvaliteten er for dårlig inde i havnebassinet. Der kunne evt.
bades ud for sjægtehusene eller lige syd for Strandtangens
bebyggelse.
7. Opdatering af samarbejdsaftale
med Roklubben

Der er enighed om at vi ikke skal forhandle samarbejdsaftalen
lige nu. De to klubbers bestyrelser kan tage den op igen - evt. til
efteråret.

8. Konklusioner og evaluering fra
generalforsamling.

Ændring af vedtægter: Christian retter dem til og sender ud til
resten af bestyrelsen til endelig godkendelse.

9. Opfølgning på kommende
klubaktiviteter.

Sæsonafslutning: Svend
Forårsarrangement i maj: Forslag: Tur til Knud Strand / besøg
på kulturfærgen / besøg Glyngøre / Lyby strand / Sundsøre evt. med efterflg. grillhygge : Svend undersøger mulighederne
og kontakter Eva derefter.

Sæsonstart: 2. oktober. Christian har åbnetjansen.
Dykkerklubben og nytår. Idé: fremadrettet måske at lave det til
en tradition sammen med det maritime råds medlemmer at
bade fast juleaftensdag og nytårsaftensdag.
10. Status på isbrydertjenesten
11. Øvrige punkter til behandling

Slut på tjenesten nu. Flot og stort stykke arbejde af Svend i
denne sæson med at organisere det.
Evaluering af lederfesten: Fin aften.
Evaluering af HovSki turen: Dejlig tur med skiløb, skøjteløb, løb
på lysløjpe, badning og hyggeligt samvær.
Tak for lån af lokaler til sejlklubben: Karsten køber en flaske
Whisky til Niels Sohn.
Badekar til fødder - evaluering: Det dur ikke. Regelsættet skal
fremover være som oprindelig planlagt.
Det kan være en idé med en større plastikmåtte foran
indgangen til omklædningsrummene. Dette skal i så fald aftales
nærmere med roklubben.
Medlemskort - evaluering. Vi vil ikke fremover lave og udlevere
medlemskort.
Rettelser til hjemmesiden - Christian retter til.

12. Eventuelt

Christian og Karsten deltager i årsmødet i SIS d. 24.03.11.
Kultur- og markedsføringsansat Jytte Grådal har kontaktet Heidi
med henblik på markedsføring af ” Det rene liv ”. Heidi følger op
på dette.
Mailliste: Kristian sørger for at klubbens medlemsliste hele tiden
er opdateret.
”James” skal repareres inden næste sæsonstart (Svend ).
Bestyrelsesoverdragelsesforretning: Ved Lyby Strand d. 19. eller
26. juni med bestyrelsesmøde kl. 11 og badning og frokost kl. 13.
Anlægsønsker til SIS senest 1. april - Karsten sørger for dette.

13. Næste møde:

Onsdag d. 4. maj kl. 16.45 hos Heidi eller alternativt Karsten

