Referat af bestyrelsesmøde den 02.12.2009, kl. 19.00
Fremmødte i dag: Hans Henrik, Jørgen, Thomas og Heidi. Afbud Carsten.

1. Godkendelse af ref. fra sidst.
Referat fra sidste gang er godkendt.
2. Rapport fra formanden.
Punkter til behandling fra formanden kommer længere nede på dagsordenen

a.

Post ud- og indkommende.
Ingen post.

3. Rapport fra kasserer.
a. Fremlæggelse af regnskab.
i. Div. Regninger
Regnskab til Dansk Sportsdykker Forbund udarbejdes af Jørgen, som også sender det ind. Der
skal betales 15. januar 2010.
ii. Medlemssituationen
Der er pt medlemmer i Skawdyk: 38 seniorer, 11 uv-rugby spillere, 8 juniorer, 15 passiv A, 7
passiv B og 32 familiemedlemmer.
4. Sager til behandling og opfølgning.
a.
Ny sæson og manglende medlems tilgang :
i. Senior, annoncering
Der sættes annonce i Skagen Onsdag d. 9. og 16. dec. 09 med tilbud om dykkercertifikat i
2010. Jørgen kontakter avisen.
ii. Junior.
Folderen, med tilbud om gratis junior dykning resten af året, har givet pote. Der er 6 nye
mødt op. Håber så interessen fortsætter i det nye år.
b.

Låsesystem og alarm:
i. Nøgler(A og B) hvem tager det fremover?
Thomas over tager opgaven.
iii. Færdiggørelse af alarm, udsendelse af brev/mail til brugere om betjening?
Jørgen har lavet et brev med brugervejledning til alarmen. Brevet skal sendes ud til de
medlemmer der har fået ny nøgle, inden alarmen tages i brug.

c.

Dankort terminal placering og betjening?:
Der er stik til terminalen på kontoret og i baren. Betjeningsvejledning findes ved maskinen
og barvagterne får besked fra Thomas om arbejdsgangen ved dankort terminalen.
Terminalen skal låses inde i ”popcorn”skabet(det skab i baren der ikke har køl). Den
pågældende barvagt har ansvar for at afslutte terminalen og låse den ind efter en vagt.

d. Arrangementer:
i. Juleafslutning
1. Årets dykker/senior: Simon
2. Årets leder: Max
3. Årets junior: Jens-Emil
Senior-, leder, og juniorpokal skal returneres og der laves erstatningspokaler for 2007
og 2008. Heidi klarer opgaven.
4. Jubilaer: Gitte Berg har 25 års jubilæum. Jørgen bestiller vase med logo.
ii. Foredrag af Daniel Frøstrup fra Frømands korpset:
Punktet udsat til Carsten er med igen.
e.

Generalforsamling, forberedelse m.v.:
i. Indput til beretning.
Har man noget på hjertet kan til formandens årsberetning kan man rette henvendelse til
Thomas.
ii. Kontingenter.
Det blev besluttet af kontingenterne skal stige i 2010. Jørgen laver et udkast.
iii. Budget for 2010.
Jørgen og Hans Henrik udarbejder budgetforslag.

f.

Arbejdsbeskrivelser hvordan kommer vi videre?:
Punktet udgår.

5. Rapport fra udvalgene.
a. Teknisk udvalg. Punktet udgår.
b. Skibsudvalg: Der er ikke noget nyt. Der har været en enkelt sejlads med Oberon og
muligvis et par ture i januar. Jørgen sørger for skibere.
c. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Hans Henrik har talt med Finn Frandsen ang. Besked til
medlemmer om dykkerture. For at lette opgaven for Finn skal han fremover sende
besked til John Andersen som så formidler informationen videre.
d. Informationsudvalget.
e. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Fortsætter uændret
f. Klubhus. Kompressorrummet er næsten færdig.
g. Træf udvalget: De mange forskellige opgaver delt ud og der arbejdes videre. Der er
møde igen onsdag d. 9. december 2009 i klubhuset.
6. Kalenderen.
a. Opdatering af aktivitets kalender.
Jørgen sender datoer til John Andersen.
7. Eventuelt, herunder næste møde.
Næste møde er ikke fastlagt endnu. Hans Henrik giver besked om hvornår det passer ham bedst.
John Skånberg har henvendt sig til Thomas og spurgt om klubben vil sende ham på instruktørseminar i
januar 2010, så han kan beholde sin status som instruktør. Bestyrelsen er enig om at bevillige de kr.
1000,- og der undersøges om vi kan få refunderet noget af beløbet fra Frh. Ordningen. John A., Simon
og Max tilbydes også seminaret. Tilmelding senest d. 16. dec. 2009
M. v. h. Heidi Jacobsen
Skagen d. 05.12.2009.

