Bestyrelsesmøde den 18.03 10, kl. 19.00
Tilstede: Thomas Gade, Hans Henrik Jørgensen, Carsten Hansen og Heidi Jacobsen
Fraværende: Jørgen Pedersen
1. Godkendelse af ref. fra sidst.
Referatet er godkendt
2. Rapport fra formanden.
a. Børneattester
Thomas har haft kontakt med Dansk Idræts forbund og børneattesterne skal ikke fornyes
årligt. Kun hvis der kommer nye instruktører.
b. Skibsbevarningsfonden.
Vi har ikke overholdt fristen for at bliver i fonden. Bestyrelsen retter henvendelse til
skibsudvalget, så der kan drøftes fordele og ulemper ved at være i fonden. Thomas har
talt med formanden og der skulle ikke være problemer forbundet med en evt.
genoptagelsen.
c. Selva motor, Nordmarine.
Motoren har fået skiftet to hovedlejre.
3. Post ud- og indkommende.
a. Post ind: Regning fra Skagen Hallen for leje og opkrævning for flaskeeftersyn
b. Post ud: Der sendes opkrævninger ud til de implicerede medlemmer.
Kontingentopkrævning sendt ud.
Ændringerne besluttet på generalforsamlingen i bestyrelse sendes til DSF.
4. Rapport fra kasserer.
a. Fremlæggelse af regnskab.
Adgang til konti i Spar Nord er flyttet over i den nye kassers navn; Hans Henrik
Jørgensen.
5. Sager til behandling og opfølgning.
a. Forespørgsel om leje af Oberon, klubhus og prøvedyk.
Den 9. april kommer Bindslev Svømmeklub og får prøvedyk i svømmehallen.
Carsten Hansen kontakter John Andersen for at sende besked ud om hjælp fra
medlemmer den aften.
b. Indkøb af kompressor, lave ansøgninger.
Der er indkøbt kompressor og den forventes leveret inden påske. For tekniske detaljer
kan der rettes henvendelse til Carsten Hansen.
Ansøgninger sendes ud hurtigst mulig.
c. Div. regninger gennem formand eller kasser.
Vi forsøger at få et system op at køre hvor alle regninger sendes til Thomas, som så
derefter sender dem videre til Hans Henrik. Dette skal ske løbende så rykkergebyr
undgås.
d. Pinse træf opfølgning.

Peter Broen har sendt det trykte program til Kirsten. Hans Henrik hører Kirsten om
hvornår de er klar, så vi kan få indkaldt til et træfmøde.
6. Rapport fra udvalgene.
a. Teknisk udvalg. CH
Kompressoren i klubben er efterset og fundet i tip top stand.
Alle klubben har fået efterset flasker, med undtagelse af en, som Thomas retter
henvendelse til.
b. Skibsudvalg. JO
Intet at berette
c. Turudvalg/aktivitetsudvalget HH
Alle medlemmer med lyst, ideer og forslag til ture og aktiviteter er hjertelig velkommen
til et planlægningsmøde onsdag d. 24. marts 2010 kl. 19.00. Carsten kontakter John
Andersen for at sende besked ud til medlemmer.
d. Informationsudvalget TG
Intet at berette
e. Ungdoms- og uv-rugby udvalg TG (kontakt)
Intet at berette
f. Klubhus TG
Intet at berette
g. Træfudvalg.
Se under punkt 5,d
7. Kalenderen.
a. Opdatering af aktivitets kalender.
Der kommer mail/sms ud til medlemmerne.
8. Eventuelt, herunder næste møde.
Næste møde onsdag d. 14. april 2010 kl. 19.00

Mvh Thomas GN
Skagen d. 12.02 10

