
 

 
Bestyrelsesmøde den 22.04 09, kl. 19.30 

 

Referat af bestyrelse møde den 24.04 Fremmødte var : T.G / HJ / CKH 
HH / J.O var forhindret i at kunne komme. 
 
1.Godkendelse af referat fra sidst. 
         - Referat blev godkendt. 
2. Rapport fra Formanden. 
        Børneattester er kommet på plads, og kommet retur igen. Ribbåden er blevet solgt til Hans 
Graver og Steffen Jensen.  Beløbet tilfalder klubben, og skal bruges gavn for klubbens medlemmer. 
 
3.Post ud- og indkommende. 
 Formanden Informerer. 

a. Post ind:  Dansk sportdykker klub har sendt en Invitiation til deltagelse af undervandsjagt, 
langeland. Nørresundby dykker som indbyder til sommdertogt til Norge og Sverige i uge 29  
30.   Ålborg Sportdykker klub har positiv tilbage meldning om dykker tur 
foretaget mandag i påsken. Og håber på de kan gøre gengæld. 
Formanden er blevet ringet op, ang. dykkertur af Peter Jâgersberg ( Tyskland ) som ønsker 
at komme med ud og dykke. ( de er blevet tilbudt at tilmelde sig dykkertræffet. ) 
 

b. Post ud:   
Post til J.O vdr. pinsetræffet, bliver sendt ud til Jørgen. Der kommet regning fra Bro leje 
2009 som sendes videre til Steffen og Hans. 
 

 
4.Rapport fra kasserer. 
 Der er blevet sendt regninger ud fra Trygprøvning af dykkerflasker.  Sidste justeringer og rykker 
aftales med J.O / Heidi.  
 
5.Sager til behandling og opfølgning. 
Arbejdes dag er blevet planlagt til at være den 16 maj, efterfulgt af et brag af en forårs fest. Der 
kommer indbydelser rundt.  
Nøglesystem : Grundet gamle låse rundt omkring, bliver vi nødt til at skifte låse i bygningen og baren. 
Der bliver annonceret når folk skal få deres nøgler byttet.   
   -Regler for udlåning af Klubhuset.  Der vil blive udfærdiget et regelsæt for udlåning af klubben. 
Der blev diskuteret ny kompressor til Oberon.  C.K.H tager kontakt til Finn ang. ny kompressor, 
bestyrelsen bliver informeret senere hen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
6.Rapport fra udvalgene. 

c. Om organisering af udvalgene. 
d. Teknisk udvalg. 
e. Skibsudvalg. 
f. Turudvalg. 
g. Informationsudvalget.  
h. Ungdoms- og uv-rugby udvalg.  
i. Klubhus. 

 
7.Kalenderen. 

Aktivitetskalender bliver løbende opdateret. 
Fastsættelse af bestyrelsesmøde bliver næste gang 3 Juni. 
 
25.05 2009 bliver der afholdt træf møde for hjælpere til Pinsetræffet.  

 
 
8.Eventuelt, herunder næste møde. 
 
-  Vi drøfter i bestyrelsen pris vdr. udlejning af Oberon. 
 
 

 
 
Mvh   Thomas GN  
Skagen d. 22.04.2009 


