Referat VISKI bestyrelsesmøde 7. januar 2013. kl. 1930

Tilstede:
Chr., Lars, Heidi, Svend, Michael

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt
AKTION:
Michael får lov at lave referat næste gang.

2. Medlemssituationen og økonomi ved Heidi
- Aktuelt 86 medlemmer
- Årsregnskab for 2012 udarbejdet – mangler påtegning fra de to revisorer.
- Årsregnskabet sendes til Kommunen efter 15/1 mht. udbetaling af støtte (15.000,-) til
saunabyggeriet. Saunaen har kostet omkring 40.000,- at etablere.
- Kontingent opkrævning for 2013 udsendes snarest (mail til de 86 registrerede
medlemmer med kontonr. til overførsel). Endeligt ”nyt” medlemstal kan opgøres i fm.
næste generelforsamling.
- Sponsorat på 5000,- fra Salling Bank er endnu ikke overført til VISKI.
AKTION:
Heidi sender revideret regnskab til kommunen.
Heidi udsender mail vedrørende kontingentindbetaling.
Heidi rykker for sponsorat.
3. Status vedrørende lokaleforholdene
- Omklædning - faciliteter og procedurer.
VISKI faciliteter fungerer på den korte bane. Omklædningen er for lille – der skal findes en
bedre løsning til næste sæson. Nuværende omklædningsrum optimeres efter aftale med
Skive Windsurferklub (SKIW).
Vi kikker efter en egnet skurvogn der kan indrettes til ekstra omklædning (f.eks to gange
tre brusere). Det kan være, at SKIW er interesseret i et joint venture.
Stor glæde af klublokalet.
Der er til tider mange i saunaen på samme tid. Der har været ønske om, at åbningstiden
øges. P.t. fastholdes de kendte tider med fælles samling om fredagen og søndagen. Vi
forsøger at strække åbningstiden fredag og søndag til hhv. 1730 og 1030 ved behov.
Alternativt må for-rummet i saunaen fungere som omklædningsrum og bruser må
undværes. Saunaen er varm ca. 30min før samling.

AKTION:
Svend opsætter bruseforhæng
Chr. undersøger muligheden for at få rigtig hældning på bygningen for at undgå ”bag-fald”.
Chr. opsætter ”skabe” og knager.
Heidi indkøber ny kaffemaskine
Svend undersøger muligheden for opstilling næste ved kommunen.
Heidi inviterer SKIW bestyrelse til ”erfaringsmøde” primo april hvor samarbejdet kan
evalueres og tanker vedr. ekstra omklædning kan drøftes.
- Lås til saunaen - medlemmernes adgang uden for de fire faste tidspunkter.
Saunaen skal bruges mest muligt – også uden for de fire faste tidspunkter. Der opsættes
kodehængelås.
Liberaliseringen vedr. adgang til saunaen omfatter ikke tilsvarende adgang til SKIW
lokaler. Dette kræver involvering af en fra bestyrelsen.
AKTION:
Michael indkøber og opsætter ny hængelås.
Michael udsender mail til medlemmerne vedr. ny procedurer
- Saunaen efter sæsonen -> vil SKIV bruge den om sommeren? - eller hvor skal den
parkeres?
AKTION:
Heidi kontakter SKIW omkring deres evt. ønske om anvendelse ved Marienlyst i
sommersæsonen.
- Skole og andre foreningers vinterbadning
Et bredere kendskab til vinterbadning er på sigt en fordel for VISKI. VISKI har behov for
positiv promovering.
Et øget brug vil belaste SKIW lokaler – og det skal tilsikres at lokaler er fuldstændigt ryddet
op i efter sådanne aktiviteter. Aktiviteterne aftales med bestyrelsen.
AKTION:
Michael skriver mail til medlemmerne vedr. nye procedurer og svarer Steen direkte på
dennes spørgsmål.
- Adgang til fjorden fra sjægtehuse broen.
Det ses som en stor fordel og giver stor fleksibilitet, at der nu er tre muligheder for at
komme i vandet. ”Badestigen” vurderes af nogen dog til at være vel stejl – hvorfor det vil
være en fordel med gelænder.

Stigen bør kun stå der i VISKI sæson.
En optimering ville være en ”støbt” løsning ned over stenene. En løsning der kræver
kommunens direkte involvering.
AKTION:
Gelænder etableres ved Mads.
Stigen fjernes midlertidigt efter sæsonen.
Svend tager kontakt til kommunen vedr. en støbt løsning.
- Koordinering af den løbende rengøring af sauna og SKIW lokaler
Der er behov for at få sat rengøring i system. Tre medlemmer har tilbudt at stå for
rengøringen.
AKTION:
Michael koordinerer med Jytte Nielsen vedr. rengøring hver 14. dag. Herunder udlevering
af nøgle.
Heidi kontakter SKIW vedr. tilladelse til udlevering af nøgle.
- Koordinering af isbrydning
Når isen kommer, er der behov for koordineret isbrydning. Det ses kun realistisk at have et
sted der brydes.
AKTION:
Svend koordinerer plan og bestemmer hvor der brydes.
- Opsummering af indkomne navneforslag til saunaen
Der er indkommet mange (gode) navne. Navne med direkte forbindelse til Sallingbank –
lægges til godkendelse hos dem – og prisen for sponsoratet ønskes øget hvis valget falder
derpå.
AKTION:
Valg af navn gennemføres senere efter deadline.
Chr. står for udarbejdelse af navneskilt.

4. Kommende arrangementer
- Jule/nytårssild
Afholdes 18. januar med seneste tilmelding 15. januar
AKTION:
Chr. udsender indbydelse
Heidi er ansvarlig for arrangementet

- Evt. saunagus arrangement
Har tidligere været godt besøgt. Første gang laver vi antalt begrænsning på 16 deltagere.
Ved behov evt. to arrangementer
AKTION:
Michael tager kontakt til Anne fra Herning og udsender indbydelser.
- Arrangementer resten af sæsonen
Fuldmånebadning – næste gang mandag d. 25. februar kl. 2000.
Generalforsamling 22. februar kl. 1700. Gratis mad og en snaps. Øl og vand kan købes.
AKTION:
Chr. udsender indbydelser og skaffer lokale til generelforsamlingen.
5. Bordet rundt
VISKI er blevet tilbudt en gratis sauna fra Skive fjernvarme for at tage den ned.
AKTION:
Michael kontakter og koordinerer en besigtigelse (gennemføres fredag d. 11. januar kl.
1200)
Indholdet af VISKI folderen er forældet.
AKTION:
Chr. fjerner den fra hjemmesiden.
Kaffe og morgenmad den sidste søndag i måneden efter badning er en succes.
Medlemmerne orienteres og gennemføres resten af sæsonen.

