Referat fra bestyrelsesmøde i VISKI d. 04.05. 2011
Hos Heidi M. Voke
Til stede:Heidi Volke, Svend Purup, Christian Ramsgaard, Karsten Hvoldal, Eva Hvid.
Referent: Karsten Hvoldal
1. Referat fra sidste møde

Godkendt uden kommentarer.

2. Medlemssituationen
3. Regnskab og økonomi

Der er p.t. 70 indbetalinger. Indbetalinger i perioden 29.02. 30.06 vil blive efterreguleret til Roklubben pr. 30.06.
Heidi forsøger at få refunderet FI gebyr af 11.04.11 Kr. 150.

4. Tilskud og øvrige indtægtskilder

Der er ikke modtaget tilskud og der forventes ingen tilskud p.t.

5. Logokonkurrence

Karsten sender master af brevskabelon til Christian så han kan
”lege” med de 5 bedst placerede logoer

6. Strategi

Vores anlægsønsker er ikke prioriteret ved SIS.
Vi fortsætter med kommunen og har et møde med Kultur- og
Fritidsudvalget den 10.05. 14.30 - 15.00.
Herefter er der forhåndsaftalt et nyt møde med SIS tirsdag den
17.05. kl. 11.00 i SIS lokaler i KCL.
Vi afventer resultaterne af møderne
Vandprøver ok vi afventer stadig bundprøver fra kommunen

7. Samarbejdsaftale m. Roklubben

Der er enighed om at denne ”genforhandles” efter sommerferien

8..Ændring af vedtægter

Christian har tilrettet de på generalforsamlingen vedtagne
ændringer i vedtægterne og disse kan se på hjemmesiden

9. Opfølgning på klubaktiviteter.

10. Evaluering af årsmøde SIS
11. Øvrige punkter til behandling

Sæsonafslutning: Godt arrangeret, Svend og Elisabeth. Alle
hjalp tak for det.
Forårsarrangement i maj:
Indbydelse er udsendt til Sundsøre-Tur den 18.05. Mødetid
17.30 ved Roklubben. Eva og Christian køber ind og tænder
grill i forvejen. Karsten husker ”slanter” og Svend Whisky gave.
og resten af sodavandene
Sæsonstart: 2. oktober. Christian har åbnetjansen.
Intet specielt noteret
Maritim Dag for 2011 er aflyst og udsat til 2012.
Formandsmøde i SIS: se referat under punkt 6.
Åbent hus: Forslag om afholdelse af åbent hus arrangement
primo oktober
Der er nogle VISKI medlemmer der mødes til badning ud for
sjægtehytterne. Alle er velkomne hver tirsdag og torsdag kl.
08.00. Omklædning og badning foregår øst for Sjægtehytterne.
Roklubbens faciliteter bruges ikke.

12. Eventuelt

Kultur- og markedsføringsansat Jytte Grådal har kontaktet Heidi
med henblik på markedsføring af ” Det rene liv ”. Heidi følger op
på interview.

13. Næste møde:

Bestyrelsesmøde: Søndag den 19.06 kl. 11.00
Kl. 13.00 er der bestyrelsesoverdragelse med badning og
efterfølgende frokost med ledsager.

