Referat af bestyrelsesmøde den 12.08.2009, kl. 18.30
Fremmødte i dag: Hans Henrik, Heidi, Jørgen, Carsten og Thomas

1. Godkendelse af ref. fra sidst.
Referat fra sidste gang er godkendt.
2. Rapport fra Næstformanden.
3. Byggeri: Bygningen skal vandskures, taget lappes, samt der kommer nye vinduer i bygningen.
Jernvinduerne bevares.
4. Tagrender = Der er blevet snakket med Tage Madsen.
Nøglesystem: Der er kommet nyt nøgle system. Der skal byttes nøgler, mail kommer rundt når
tiden er inde til dette. Prisen bliver for den bliver + 100 hvis man har en nøgle i forvejen.
Regler for lån af klub huset: Der er blevet vedtaget at medlemmer af klubben skal betale
450. Samt hvis ikke man er medlem skal man betale 900 kroner.
Dykke i havnen :Vi har aftalt at lave et PR stunt, med at dykke i havnen den 5 september
efter defekter, for at gøre lidt opmærksom på klubben.
5. Post ud- og indkommende.
a. Post ind: Der er kommet en indbydelse til stævne i århus vdr. Fri dyk. Samt invitation
til klubsamarbejde.
b. Post ud: Ingen ting.
c.
6. Rapport fra kasserer.
Fremlæggelse af regnskab: Ok….
7. Sager til behandling og opfølgning.
Indkaldelse til opstart af sæson : Avisen vil blive kontaktet.
Gennemgå udsendt forretningsorden / Ansvars fordeling.
Godkendelse af Skipper ( JO ) : Jo indkalder skibsudvalget…
Uddanelse af dykker ( JO ) : Samarbejde klubberne imellem.

8. Rapport fra udvalgene.
a. Om organisering af udvalgene.
b. Teknisk udvalg: CKH
c. Skibsudvalg: JO. Der var for få til at HJÆLPE med til kølhaling af Oberon.
d. Tur udvalget: TG – HH - HJ Arbejder på tur til Læsø
e. Informations udvalg: TG
f. Ungdoms og uv – rugby udvalg. Mark samt Britt ( Hvor Thomas Gade vil hjælpe til.
g. Klubhus. OK der arbejdes.

9. Kalenderen.
a. Opdatering af kalender. Aktiviteter, rugbyfolkene starter op den 25. August.
b. Fastsættelse af bestyrelsesmøder. 9-9 18.30
10. Eventuelt, herunder næste møde.
Oberons Venner.
2/10
Oktoberfest.
17-11
Stor film aften
18-12
Julefrokost.
31-12
Nytårs dyk.
Så blev klokken mange og mødet sluttede.
Mvh Carsten K Hansen
Skagen d. 12.08. 09

