Bestyrelsesmøde den 10.02.10 kl. 18.30
Fremmødte: Carsten Hansen, Hans Henrik Jørgensen, Thomas Gade og Heidi Jacobsen.
Afbud: Jørgen O. Petersen
1. Godkendelse af ref. fra sidst.
Referat fra sidste gang er godkendt.
2. Rapport fra formanden.
a. Oberon passet og plejet.
Alt ok.
b. Udmeldelse.
Dan Fibert har meldt sig ud af Skawdyk.
c.

Artikler i Onsdagsposten
Thomas har haft møde med Callesen på avisen, for at få en række artikler i onsdags
avisen. Både af nostalgiske grunde, men også for at få opmærksomhed. (læs: nye
medlemmer!)

3. Post ud- og indkommende.
a. Post ind:
Formanden har fået forskellige invitationer til uv.rugby fra Dansk Sportsdykker Forbund.
Thomas sender det videre til Christian Markman.
Dansk Sportsdykker Forbund spørger om vi vil være med i en ordning, hvor vores ture
annonceres ud til andre klubber, så dykkere fra andre klubber har mulighed for at komme
dem på. Lige nu har vi ikke så mange ture at byde ind med, men Thomas giver besked
tilbage om vores sommertogt.
b. Post ud: intet
4. Rapport fra kasserer.
a. Fremlæggelse af regnskab.
Regnskabet for 2009 blev gennemgået og underskrevet.

5. Sager til behandling og opfølgning.
a. Input til beretning.
Thomas fortsætter skriveriet, nu med nedsat hastighed pga skadet hånd, men det går
fremad.
b. Tilrettelæggelse af generalforsamlingen, indkommende forslag.
Følgende forslag er modtaget fra John Andersen:
Generalforsamlingen pålægger Skawdyks bestyrelse straks at indlede forhandlinger, og
tage initiativer til en sammenlægning af de tre dykkerklubber i Frederikshavns kommune:
Koraldyk, Frederikshavn Sportsdykker Klub og Skawdyk.

John ønsker senere at ændre det første forslag til følgende:
- At tage initiativer, der kan styrke klubbens tilgang af aktive dykkere
- At undersøge mulighederne for et tættere samarbejde imellem de tre
dykkerklubber i Frederikshavn kommune: Koraldyk, Frederikshavn Sportsdykker Klub
og Skawdyk.
Følgende forslag fra bestyrelsen: Stig D. Nielsen indstilles som æresmedlem
c. Forespørgsel om leje af Oberon, klubhus og prøvedyk.
Der er kommet to forespørgsler om leje af klubhus. Thomas giver besked om priser,
regler og datoer.
Bindslev svømmeklub ønsker prøvedyk. Thomas kontakter og laver aftale.
d. Indkøb af tæppe, ringbind abonnement på Dyk bladet.
Thomas har købt gulvtæppe hos Senius til kontoret. (tæppet søges sponsoreret af
Mariendal El).
Thomas har hørt om priser på års abonnement til bladet Dyk. Prisen er kr. 495,- og
bestyrelsen er enig om at vi prøver et år og ser hvordan det modtages af klubbens
medlemmer.
e. Div. regninger gennem formand.
Flere regninger er endt på J.O.`s adresse. Det er ikke hensigtsmæssigt, når Jørgen er
bortrejst i længere perioder. Thomas får ændret det, så post sendes til formanden.
f.

Fastelavn opfølgning.
Thomas køber ind til kakao og boller, fyld til tønden, m.m., dog beder Thomas Gitte om at
købe slikposer til børnene.

6. Rapport fra udvalgene.
a. Teknisk udvalg.
Der var ikke mange medlemmer til 1. flaskeeftersyn, men alle klubflasker er set efter. En
enkelt klubflaske skal sendes til trykprøvning i år.
De tilbud der er indhentet på syn og rep. af kompressoren på Oberon, bliver for dyre
løsninger. Anslået pris for reparation er ca. kr.25.000,-. Derfor er det blev besluttet at
købe ny kompressor til Oberon. Ny kan erhverves for ca. 34.000,- kr. Carsten og Finn
undersøger forskellige muligheder.
b. Skibsudvalg.
Intet at berette. Oberon ok
c. Turudvalg/aktivitetsudvalget
Intet at berette.
d. Informationsudvalget
Planlagt artikel serie i onsdagsavisen.
e. Ungdoms- og uv-rugby udvalg
Intet at berette.
f. Klubhus
Halvtaget er tilsyneladende blevet påkørt og har fået en skade. Thomas har kontaktet
renovationsselskabet, men de har intet kendskab til en skade. Vi mangler bevismateriale,
så rep. regningen ender vist i klubben.
g. Træfudvalg.
Der efterlyses opfølgning på annoncetegning, Carsten kontakter Kim.
Dato for nyt træfmøde kommer ud, hurtigst muligt.

7. Kalenderen.
Intet til kalenderen.

8. Eventuelt, herunder næste møde.
Bestyrelsesmøde torsdag d.18.marts 2010.

Med venlig hilsen Heidi Jacobsen
Skagen d. 10.02 10

