Referat fra bestyrelsesmøde i VISKI d. 19.06. 2011
Hos Christian Ramsgaard i sommerhuset i Lyby
Til stede: Heidi Volke, Svend Purup, Christian Ramsgaard, Eva Hvid og Karsten Hvoldal
Referent: Karsten Hvoldal
1. Referat fra sidste møde

Godkendt

2. Medlemssituationen

Der har ikke været tilgang siden generalforsamlingen.

3. Regnskab og økonomi

Udlæg blev afleveret til Heidi til refusion. Ingen store poster.

4. Tilskud og øvrige
indtægtskilder
5. Logokonkurrence

Der er ikke modtaget tilskud og der forventes ingen tilskud p.t.
Christian og Eva arbejder videre med oplæg til beslutning som er
tilpasset VISKIS ”brevskabelon”

6. Strategi

Vores anlægsønsker er ikke prioriteret ved SIS.
Anlægsønsker er fremlagt for kommunens Kultur- og Fritids udvalg den
10.05. 2011 uden at der blev givet tilsagn om støtte.
Anlægsønsker ligeledes fremlagt på møde med SIS den 17.05. i KCL.
SIS giver udtryk for at ideen omkring strandparken er bæredygtig og at
de vil arbejde for de tanker som støtter vort projekt. Vi afventer
konkrete handlinger og afventer situationen omkring Vandskiklubbens
snarlige opløsning.
Vandprøver og bundprøver er fundet forsvarlige og uden skadelige
indhold. Vi kan således fortsætte med at bade fra ud fra et
sundhedsmæssigt synspunkt. Begge prøver er fundet OK, ved
bådbroen hvor vi bader og for enden af Sjægtehusene.

7. Samarbejdsaftale m.
Roklubben
8. Opfølgning på
klubaktiviteter.

Aftale påbegyndes i august ifølge aftale mellem Ulla Neve og Karsten
Hvoldal
Forårstur til Sundsøre var en succes.
Sæsonstart den 02.10. kl. 09.00. Morgenkaffe i Roklubbens lokaler
fra 10.00 til ca. 11.00. Heidi undersøger priser og arrangerer
indbydelse og tager imod tilmelding til Morgenkaffen. Karsten
reserverer Roklubbens lokaler til Brunch.
Åbent hus arrangement for VISKI: Gemmes til senere

9 Eventuelt

Det Rene Liv: Interview med Heidi er taget af bordet
En Senior interessegruppe på 5-8 er begyndt at mødes tirsdag og
torsdag kl. 08.00 bag det østligste Sjægtehus. Her bades der med
omklædning i det fri og uden brug af Roklubbens facilliter.
Limfjordskonference den 17. august, i ”Æ kassehus”

10. Næste møde:

Bestyrelsesmøde: Onsdag den 07.09 kl. 19.30 hos Karsten Hvoldal,
Nøddevej 21

