Referat fra bestyrelsesmøde 7. november 2012. kl. 1900
Tilstede:
Chr., Lars, Heidi, Svend, Michael
Gæst:
Per Nors, Skive Kommune

1. Orientering fra Per Nors
Formålet med mødet var bl.a. at få kommunens input til hvorledes VISKI ses at kunne komme videre på
kort sigt.
Per Nors redegjorde kort for udfaldet af hans bestræbelser for at finde en løsning med roklubben. Dette
samarbejde ses nu endeligt skrinlagt.
Per Nors havde ingen garantier eller løsningsmuligheder med for VISKI på kort sigt. Budgettet for 2013 var
godkendt og evt. støtte til VISKI var ikke indeholdt. Der skal ansøges om evt. støtte til drift (fx el og vand) og
såfremt der ønskes tilskud til – eller kommunalt lån til fx sauna elign. skal der tilsvarende søges om dette.
Sagsbehandlingstiden kan være lang.
Han henviste til, at Kultur og fritidsudvalget havde møde primo december 2012 – og at evt. ansøgninger der
ønskes behandlet på dette møde skal være administrationen i hænde senest 19 NOV.
AKTION:
Michael vil udarbejde ansøgning vedr. støtte til drift (fx elforbrug) i fm. Etablering af sauna.
En (midlertidig) opstilling af en ”mobilsauna” på havneområdet (mellem Sjægtehusene og Dykkerklubben)
skal godkendes af såvel Søsportshavnen som af kommunen.
AKTION:
Chr. tager kontakt til Søsportshavnen og kommunen for at opnå tilladelsen.
Etablering af en nedgang til vandet i forlængelse af gangbroen ved Sjægtehusene skal godkendes af
kommunen (Teknisk forvaltning)
AKTION:
Chr. finder kontaktperson på mødet torsdagaften – og Svend tager derefter kontakt mhp. Fremlæggelse af
forslag til ”trappe”.

2. Lokaler (ophold og omklædning) på kort sigt.
SKIW har tilbudt, at VISKI kan låne deres lokaler for resten af sæsonen. Udover lån i fm. badning fredag og
søndag ønskes også adgang tirsdag og torsdag morgen.

AKTION:
Heidi tager kontakt til SKIWs mhp. at få de praktiske forhold vedr. lånet klarlagt. Herunder adgang et ekstra
nøgler.
Grundet de meget begrænsede omklædningsfaciliteter som SKIWs råder over, skal der arbejdes på at VISKI
også (som supplement) også kan låne SKIVE DYKs lokaler.
AKTION
Chr. Tager kontakt til Dykkerklubben

3. Etablering af sauna.
Der er et akut behov for adgang til sauna. Der er vurderingen, at VISKI ikke kan fortsætte klublivet uden en
sauna. Etablering, hurtigt, har topprioritet. Da kommunen ikke umiddelbart kan hjælpe – var der enighed
om, at klubbens opsparing kan bruges på projektet (op til 50.000,-). Saunaen skal dog etableres billigst
muligt – set i det perspektiv, at det er og blive en midlertidig løsning. Udgangspunktet er en brugt skurvogn
der op/ombygges til formålet. Muligheden for evt. støtte fra produktionsskolen undersøges (da de
efterlyser projekter i Skive by). Der skal i forbindelse med byggeprojektet trækkes på
foreningensmedlemmer. Når der er et overblik – skrives der ud til alle mhp. tilmelding til arbejdsdage.
Målet er at saunaen er klar senest til jul.
AKTION
Svend (støttet af Michael) finder en løsning hurtigt. Der afventes IKKE tilladelse til opstilling før arbejdet
starter.
Svend tager kontakt til produktionsskolen når skurvogn er købt.
Svend tilskriver medlemmerne vedr. arbejdsdage/aftner.

4. Aktiviteter som ”erstatning” for den manglende sauna.
En gang pr. måned inviteres medlemmerne til morgenkaffe før badning om søndagen. Møde fra kl. 0800.
Deltagelse sker efter tilmelding. Dette kunne være den sidste søndag i måneden (eller oftere hvis
opbakning).
AKTION
Michael finder en dato (kunne være 25 november) – og modtager tilmeldinger. Der skrives mail til
medlemmer vedr. muligheden og dette postes på hjemmesiden.

5. Orientering af medlemmerne
Uhyre vigtigt at der orienteres løbende omkring hvad planen for VISKIs ”overlevelse” er på kort sigt. Dette
gøres som opslag på hjemmesiden og som ”direct-mail”. Der er et utalt behov for at klubbens medlemmer
holder sammen og dette på oplyst grundlag i denne periode.

AKTION
Chr. opdaterer løbende medlemmerne via hjemmesiden. Dette gøres naturligvis tilsvarende i fm. med
badning.

5. Vagter
Badevagterne skal fordeles for resten af sæsonen. Såfremt udpeget ansvarlig er forhindret – spørges der til
støtte fra de øvrige i bestyrelsen.
AKTION:
Vagtskema:
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