Referat af bestyrelsesmøde den 07.10.2009, kl. 18.30
Fremmødte i dag: Hans Henrik, Heidi, Jørgen, Carsten.
Fraværende Thomas Gade.
1. Godkendelse af ref. fra sidst.
Referat fra sidste gang er godkendt. Og det er blevet fast lagt at senest 3 dage efter skal
ref sendes ud.
2. Rapport fra Næstformanden.
3. Der er blevet snakket med Finn Frandsen ang. Tav render til Klubhuset. Kanon oktoberfest,
med godt fremmøde.
Aktiv efterårsferie aflyst da svømmehallen er lejet ud.
4. Post ud- og indkommende.
a. Post ind: Der er kommet post fra Danmarks idrætsforbund, ang. Registrering af
medlemmer. Jørgen besvarer senest den 15. Oktober.
b. Post ud:
c. Siden sidst 2 udmeldte: Jørgen Tetsche, Passiv B medlem, samt Simon Danielsen (
Junior )
5. Rapport fra kasserer.
Der er blevet sendt nogle regninger af sted, for annoncer fra Skawdyk.: Samt der er sendt en
del rykkere ud for kontigent ( Få nu betalt det ). Regnskab til d.d. udleveret, der er
fejlposteringer ved tilskud fra kommunen. Jørgen undersøger og korrigerer med Kirsten.
6. Sager til behandling og opfølgning.
Telefonabbonnement: Vi har valgt at opsige vores telefon abb.. Da det koster for mange
penge. Jørgen opsiger.
Dankortterminal: Der er blevet vedtager at investere i Dankort Terminal til Klubben. Jørgen
tager aktion på det.
Vi bytter den lille defekte kompresser mod tagrender med Finn Frandsen.
Ang. Opstart af nye dykkere er der fundet instruktører til snorkel dykker certifikat. Samt til
at Svømmehals undervisning. Men der mangler en til Teori undervisning. En plan vil være at gå
sammen og tage denne i Fr.Havn. Hvis ikke der findes en heroppe.
Annonce til opstart af ny sæson blev rettet til, og bringes i til Ugeavisen.
7. Rapport fra udvalgene.
a. Teknisk udvalg. Der skal laves eftersyn på kompresseren i Klubhuset. Carsten
kontakter Bauer. Ved samme lejlighed skal Nitrox anlæget skal opgraderes, da der er
kommet nye krav. Ang. Ilt sensor. Fejlmeldninger bedes sendes på mail

ckh1495@hotmail.com eller ringe / Sms 20929018. Der prøves at renovere
Kompresser på Oberon.
b. Skibsudvalg: Der er ikke noget nyt. Ny tur til November måned. Der er 5 udlejnings
ture tilbage i år.
c.

Turudvalg. Heidi ønsker gerne forslag om dykkerture i det nye år. Hva kunne folk
tænke sig at dykke på ?? Læsøturen undersøges stadigvæk, men har været drillet af
vejret.
Vi har snakket om dykkertur til de varme lande, Er dette noget folk vil være med til.
Der arbejdes på sådanne en tur? Nogle som har nogle ønsker. ??

d. Informationsudvalget. Der skal tages kontakt til John Andersen ang. Rundsendelse af
Email / Sms.
e. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Fortsætter uændret
f. Klubhus. Stadig under renovering der til er indkaldt til arbejdes dag, den 10.10.2009.
Der er skaffet materialer osv. til klubhuset.
g. Træf udvalget : Dette udvalg skal sættes i gang i løbet af senest November måned..
Jørgen sørger for at rekrutter folk til dette udvalg.

8. Kalenderen.
a. Opdatering af kalender. Er updateret.
b. Fastsættelse af bestyrelsesmøder. Næste bestyrelse møde er 04.11.2009 klokken
18.30
9. Eventuelt, herunder næste møde.

Så blev klokken mange og mødet sluttede.
Mvh Carsten K Hansen
Skagen d. 07.10 09

