Foreningen Vinterbaderne i Skive
VISKI
Ordinær generalforsamling den 23. februar 2007, referat
Tilstede var ca.38 stemmeberettigede medlemmer
Badning foregik i gråvejr, stiv kuling fra SØ, 41 cm lavvande og ca. -1o og let SØ. Der var masser
af sne, og mange benyttede lejligheden til at tage en lille svømmetur i sneen.
Bagefter bød Bodil Lie velkommen til det lettere traktement.
Pålægskagemændene var meget lækre (fra Egeris Brugs) og slog rigeligt til. I år var der også rigeligt med øl og snaps.
Det var i år Ole og Ingelises tur til at vælge og udnævne årets viking.
Titlen gik til Børge Færk, som også fik en dåbsattest.
Selvom Børge er klubbens alderspræsident, hvad man absolut ikke skulle tro, er Børge en sand vinterbader og sportsmand til tåspidserne. Børge bader stort set hver dag. Ikke noget med badekåbe
eller håndklæde. Børge har fortjent æren.
Udover Børge blev Jane Bitsch, Leo B. Rasmussen og Bodil Brogaard tildelt en dåbsattest.
Leo B. Rasmussen uddelte pokalen for årets vinterbader. Den tilfaldt Bodil Brogaard. Bodil er en af
de hårdføre, der kan svømme lange ture i det kolde vand.
Statuetten, der forestiller en vinterbader på spring, skal stå fremme. Hvis der kommer en anden vinterbader på visit, og statuetten ikke står fremme, skal der medbringes en flaske whisky til næste
badning. Bodil mente, at det var en god grund til at gemme pokalen væk.

Selve generalforsamlingen:
Pkt. 1

Valg af dirigent:
Ole Pedersen/badedyr blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.

Pkt. 2

Formandens beretning:

Formanden startede med at takke webmasteren for at hjemmesiden altid var opdateret, og at det er
let at følge med i hvad der sker i foreningen. Tak var der også til alle, der kommer med indlæg til
hjemmesiden, hvilket har stor betydning. Alt er her beskrevet, så det er let at være formand.
Formanden ville derfor koncentrere sig om de ”større linier.”
Fra starten kunne man have spurgt:
”Er det en god ide at starte en vinterbadeklub, er det holdbart, er det en døgnflue, der kun har nyhedens interesse?”. Her efter 3 år må man erkende, at det var holdbart.
Klubben har været kendt som klubben med de mange møder. Det har været godt i opstartsfasen,
men de er nu skåret noget ned.
Men driften er vigtig. Når den er stabil, får man energi til det egentlige, til det skægge og lystbetonede, og vi kan nyde hinanden.
Det er vigtigt at blive kendt ud ad til og accepteret. Vi er nævnt i en bog ”Vinterbader” af Klavs
Slavensky og i forskellige artikler.
Traditioner skal man også have, og det har vi. Det bringer folk sammen, og mange møder op. Julearrangement, pålægskagemand, måneskinsbadning, Knud Strand, Vesterhavet og meget andet. Alle
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er velkomne til at komme med ideer. Vi vil gerne tilstræbe: Fredag, søndag og et arrangement om
måneden.
Kommunalreformen har betydet en del for sporten i området. Skive Idrætsforbund, SIF er blevet til
Skive Idrætssamvirke, SIS. Vi deltager i alle de arrangementer, de indbyder til. Det er vigtigt at
vise, at vi eksisterer. Vi møder også op ved en lejlighed som Per Jeppesens jubilæum, hvor vi selv
synes, vi gav en fin gave, bestående af håndklæde, badesko, badevejledning samt et partoutkort til
resten af sæsonen.
Vinterbadning har fået utrolig stor medieomtale i den senere tid. Det har vist sig, at der er et latent
behov for vinterbadeklubber. Der har lige været en kæmpe artikel i Politiken. Den fremhæver, at
målet er glæden, ikke nødvendigvis en kæmpeklub. Man skal stå ved, hvad man gør. Det må ikke
blive smart og poppet. Det skal ikke være som en mission.
Lokalt har vi haft et utroligt godt samarbejde med roklubben, som vi er meget glade for, og der er
endda også gået sådan, at flere roere er blevet vinterbadere, og vinterbadere er blevet roere. Selv
formanden Bjarne Linneberg er blevet medlem af VISKI.
Vores store problem er fortsat saunaen. Var det 35, vi var i dag på de 6 m2. Vi trykker på alle knapper, men det er ikke blevet lettere med kommunesammenlægningen. Leo B. vil efterfølgende komme med et indlæg, der måske kunne blive en løsning.
Mange er kommet med bidrag til, at det er en god klub. Flere har brugt små lejligheder til at medbringe en whisky før badningen. Eksotiske salte en søndag morgen. Lærere har lavet arrangementer
for skolebørn, hvor Ingelise og Ole er de gode guider til en god oplevelse.
VISKI er virkelig blevet et sted, hvor man kan komme og stresse af efter en måske hård uge og få
en sjov og afslappet snak om stort og småt. Det giver gnisten til at komme videre.
VISKI er forankret. – Når vi er mange medlemmer, skyldes det ikke mindst mund til mund metoden.
Med disse ord sluttede beretningen.
Efter enkelte spørgsmål til formanden blev beretningen godkendt.
Pkt. 3
-

-

Regnskab:
Bodil gennemgik regnskabet, som blev udleveret. Årets overskud har været -2.960,41 kr.
Og beholdningen pr. 31.12.2006 var 8.951,44
Bodil Lie uddelte medlemskort til de medlemmer, der var mødt op.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4.
-

Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

Pkt. 5.

Kontingentfastsættelse.
Kontingentet er fortsat 350 kr. årligt pr. husstand.

Pkt. 6.
-

Valg af bestyrelse
Christian Ramsgaard og Bodil Lie blev genvalgt.

Pkt. 7.
-

Valg af suppleant
Ove Jensen blev genvalgt.

Pkt. 8.
-

Valg af Revisor
Holger Hvid Olesen blev genvalgt, ligesom Annette Christensen som suppleant.

Pkt. 9.

Eventuelt.
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-

Leo B. Rasmussen havde erfaret, at Kaj Ove Madsen i forbindelse med hotellet har planer
med at lave wellness lokaler med omklædningsrum og sauna. Måske kunne det være en
mulighed, at kommunen kunne leje os ind der.
Der blev forespurgt om mulighed for en bro direkte ud i fjorden. Det ville give bedre vand
under alle forhold.
Ole P. mente at have hørt, at den bløde bund i lystbådehavnen ville blive fjernet i forbindelse med broerne til de nye ferielejligheder.

Da dirigenten fornemmede, at der ikke var mere til eventuelt, takkede han for god ro og orden, og
afsluttede mødet.

Ref. Christian Ramsgaard

