Resume af VISKI bestyrelsesmøde afholdt 5. februar 2014.

Ad 1) Medlemsoversigt
Aktuelt 90 medlemmer – men tallet kan reelt falde – da der p.t. ”kun” er 58 medlemmer,
der har indbetalt kontingent for 2014 pr. dagsdato. Sidste frist for betaling af kontingent for
2014 er dog først på fredag d. 7. februar.
Aktuel kassebeholdning er ca. 22.000,- Endelig økonomisk oversigt gennemgås på
generalforsamling d. 21. februar.
Ad 2) Generalforsamling
P.t. 35 tilmeldte – men der forventes flere – sidste tilmelding er på mandag d. 10. februar.
Generalforsamlingen afholdes i ”Det Røde Klubhus”.
Formanden udsender endelig dagsorden og det ureviderede regnskab.

Ad 3) Strandrensning 2014
Kommunen har meddelt at praksis ændres. Kommunen vil ikke økonomisk støtte de
deltagne foreninger – men opfordre til, at man fortsat melder sig.
Bestyrelsen er af den klare overbevisning, at uanset ”belønning” eller ej bør VISKI melde
sig og lave en hyggelig formiddag ud af det. Samme koncept som i 2013 - altså nogle
timers ”arbejde” – efterfulgt af lidt grillhygge.

Ad 4) Fælles samlinger
Efter saunaen er flyttet til sin nuværende placering og pga. de udvidede åbningstider, er
fællessamlingerne i klubhuset på fredage kl. 16 og sidste søndag i måneden kl. 09, løbet
ud i sandet.
Bestyrelsen synes, at det er naturligt – men lidt synd. Derfor vil der fremadrettet blive
skænket en lille en og slagsangen sunget i saunaen på disse tidspunkter, for dem der
måtte være til stede.

Ad 5) Sæsonafslutning
Afholdes som varslet fredag d. 28 marts.
Klubben giver en lækker buffet – og der bliver som sædvanligt mulighed for at købe øl, vin
og vand til lave priser.
Vi afholder det i ”vores” klublokaler – da ”Det Røde Klubhus” er optaget og det har vist sig
svært at ændre datoen. Så det kan være, vi kommer til at sidde ”tæt”. Indbydelser
udsendes.

Ad 6) Brug af sauna/omklædning/klublokale, herunder til "private" badearrangementer
Vi bliver (heldigvis) flere og flere medlemmer og der bades mere og mere hele ugen
igennem. Det kan ses og mærkes på faciliteterne og ikke mindst af de hårdt arbejdende
rengøringshold.
Vi kommer fremadrettet til at passe bedre på primært omklædningen og saunaen.
For at sikre rengøringen ordentlige arbejdsbetingelser – er der fremadrettet ikke adgang til
omklædningen og saunaen alle tirsdage i tidsrummet fra 0830 til 1000. Og saunaen må
ikke fjerntændes i samme tidsrum.
Endvidere skal det indskærpes at sidste bruger:
- Svaber gulvet i omklædningen og ryster badeforhængene.
- Svaber gulvet i selve saunaen og ikke mindst i forrummet til saunaen (der anskaffes en
anden form for måtte, som ikke suger vand). For at undgå, at der slæbes for meget vand
ind på gulvet opfordres der til (når det ikke lige er hård frost), at badesko aftages udenfor
og placeres i skoholderen på gavlen).
Efter vi har fået ny saunaovn har vi flere gange oplevet, at relæet falder ud. Det skal derfor
IGEN indskærpes, at der ikke må bruges vand på stenene – men kun i rillen ved bagkanten
af ovnene. Hvis man alligevel oplever, at ovnene ”sætter” ud – skal bestyrelsen straks
kontaktes så fejlen kan blive udbedret – således, at de næste brugere også kan nyde en
”varm” sauna.
Da saunaen nu kan fjerntændes og automatisk tænder på de faste badedage, er det
vigtigt, at døren indtil selve saunaen lukkes, når sidste bruger forlader denne – og
naturligvis slukker æggeuret, lyset inde og ude samt låser.
Vi fastholder den nuværende praksis omkring lån af faciliteterne til medlemmernes (større)
”private” arrangementer. Altså, man meddeler formanden, hvornår (dato og tid) – der evt.
dekonfliktes. Der kan ikke sikres ”eksklusiv” brug i tidsrummet – altså andre medlemmer
kan bruge faciliteterne samtidigt. Man betaler ikke for lån til sådanne arrangementer – men
vi ser gerne, at der ”efterlades” en flaske eller to til klubskabet.

Ad 7) Dåsesalg fra køleskabet.
Salget fortsætter – men der mangler afregning. Alle ”brugere” af denne ordning opfordres
til at huske at lægge en ”femmer” i pengekassen der står i køleskabet, når der nydes en
læske.
P.t. belastes VISKIs regnskab ikke negativt af ordningen.

Ad 8) Besøg ved ”søster” badeklub.
Vi har fået afslag til et besøg til Jomsborg i Århus. Men der arbejdes på en udflugt til
anden klub enten d. 8 el. 9 marts. Nærmere tilgår.

Ad 9) Projekter og aktiviteter over sommeren.
Der arbejdes med et antal ting, der skal/bør laves over sommeren, bl.a. indvendig
”aptering” i saunaen (bl.a. rep. af vindue” og etablering afløb i forrummet), etablering af
fast belysning ved platformen og undervandsbelysning).
Vi tilmelder os til Strandrensning.
Vi forsøger (igen) at få stablet en sommerfest på benene.

