Resume af VISKI bestyrelsesmøde afholdt 14. august 2013.
Ad 1) Medlemsoversigt
Aktuelt 73 medlemmer – og flere på vej. Der er et antal der har været til ”prøvebadning” et
antal gange og de forventes at tilmelde sig til den nye sæson. Bestyrelsen vil følge op
overfor ”prøvebaderne” mhp. tegning af medlemsskab.
Ad 2) Status ”Badeplatform”
Eksterne tilladelser modtaget.
Afventer fortsat kommunens behandling af økonomisk støtte på 32.000,- som er den
budgetterede udgift. Behandles forventeligt på Kultur- og Fritidsudvalgetsmøde d. 3 SEP.
Svend samler arbejdshold og iværksætter de indledende arbejder mens vejrliget tillader
dette. Frivillige bedes melde sig til Svend – gerne via mail: svend@purup-consulting.dk.
Ad 3) Renovering af Saunavogn
For at levetidsforlænge vognen indtil en permanent løsning er realistisk – er det
nødvendigt at skifte den udvendige træbeklædning.
Svend samler et arbejdshold, deadline for arbejdet er medio SEP.
Frivillige bedes melde sig til Svend – gerne via mail: svend@purup-consulting.dk.

Muligheden for at installere sms-styret tænding undersøges.
Ad 4) Den kommende sæson
a. Placering af saunavogn.
Vognen flyttes til en placering udenfor klublokalet i uge 39.
b. Åbningstider
De fælles åbningstider udvides. De bliver således: (Tidspunkterne indikerer hvornår
saunaen er varm):
Tirsdag 0800-0900
Onsdag 1530-1700
Torsdag 0800-0900
Fredag 1500-1700 (Fælles samling med sang kl. 16. Orienteringer sker generelt på
skrift og med opslag i klublokalet)
Søndag 0800-1000 (Sidste søndag i måneden fællessamling med sang kl. 0900 og
efterfølgende morgenmad kl. 0945 (uden tilmelding)). Altså ingen fast samling om
søndagen.
Herudover kan saunaen og de øvrige faciliteter benyttes af medlemmerne under
anvendelse af nøgle ophængt i saunaen. Saunaen skal p.t. tændes manuelt ca.
30min. før anvendelse.

Medlemmerne er velkomne til at låne faciliteterne til sociale badearrangementer
med kollegaer, venner m.v. Ved ønske om arrangement kontaktes formanden.
c. Rengøring
Forudsætningsskabende for vores gode rammer og muligheder i lokalerne. De
bruges af mange mennesker hver uge i sæsonen.
Modellen med faste ”rengøringshold” forsøges videreført.
Frivillige bedes melde sig til Svend – gerne via mail: svend@purup-consulting.dk
d. Aktiviteter:
a. Bestyrelsesmøder: d. 20 NOV kl. 1830 og 5 FEB kl. 1830 + ad hoc.
b. Sæsonstart SØN d. 29 SEP kl. 0900 – med efterfølgende morgenmad kl. 10
Tilmelding udsendes.
c. Saunagus planlægges til enten 15 el. 22 NOV kl. 1730.
Tilmelding udsendes.
d. Nytårssild 10 JAN kl. 1600 med efterfølgende spisning kl. 17.
Tilmelding udsendes. DYK og SKIW inviteres.
e. Fuldmånebadning torsdag 16 JAN kl. 1900
Tilmelding udsendes.
f. Generalforsamling 21 FEB kl. 1700
Tilmelding udsendes.
g. Sæsonafslutning d. 28 MAR kl. 1600 med efterfølgende spisning
Tilmelding udsendes.
Der udarbejdes en aktivitetsoversigt der sættes på INFO-tavle i klubhuset, og vil
ligeledes fremgå af hjemmesiden og Facebook.
Ad 5) Promovering af VISKI
Henset til vores aktuelle begrænsede faciliteter gennemføres ingen aktiv
medlemshvervekampagne – men interesserede opfordres naturligvis til at prøvebade.

