Bestyrelsesmøde den 14.04.10 kl. 19.00
Fremmødte: Hans Henrik Jørgensen, Thomas Gade, Jørgen O. Petersen og Heidi Jacobsen.
Afbud: Carsten Hansen.

1. Godkendelse af ref. fra sidst.
Sekretæren har ikke fået sendt referatet ud til bestyrelsen, så punktet udgår på dette
bestyrelsesmøde. Fejlen udbedres snarest.
2. Rapport fra formanden.
Ikke så meget fra formanden udover at det første onsdags dyk forløb godt, med fin tilslutning (6
dykkere), godt vejr og godt dyk på Sydfjord.
3. Post ud- og indkommende.
a. Post ind: Diverse regninger, besked fra Søfartsstyrelsen om indkaldelse
til mellemliggende syn af Oberon, indkaldelse til repræsentantskabsmøde
i DSF, diverse e-mail fra FUF, svar fra Steffen Jensen vedr.
flaskeeftersyn og indkaldelse til generalforsamling i Skagen
Skibsforsikring. Brev fra Skibsbevaringsfonden, som J.O. følger op på.
b. Post ud: Brev sendt til Steffen Jensen ang. flaskeeftersyn eller mangel på
samme og bestyrelsens beslutning om konsekvenser deraf.
Træfprogrammer
4. Rapport fra kasserer.
Hans Henrik er kommet godt fra start som kasser. Der er, indtil videre, indmeldt 2 nye juniorer, 1
uv-rugby spiller og 3 seniorer. Diverse regninger er betalt og kontingent indbetalinger kommer
løbende ind.
5. Sager til behandling og opfølgning.
a. Opfølgning på generalforsamlingen
Thomas Gade blev genvalgt som formand, Hans Henrik ny kasser.
Næstformand blev Heidi Jacobsen, som også er sekretær. Carsten Hansen og
Jørgen O. Petersen er bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil kontakt
Frederikshavns Sportsdykkerklub inden 15. juni 2010 for at drøfte et
samarbejde klubberne imellem. Formanden arrangerer mødet. Simons
kommentar om udgift til leje af svømmehal er drøftet og bestyrelsen finder
ikke anledning til at ændre på den nuværende ordning. Kenth mf savnede et
klubblad. Bestyrelsen sender brev ud til medlemmerne for at få flere indput
fra de forskellige aktiviteter i klubben, der kan skabe grobund for et
nyhedsblad på hjemmesiden. Spørgsmålet om hvervning af medlemmer. Penge
på annoncering i Onsdags Avisen giver ikke pote, så bestyrelsen vil arbejde på
at lave en folder der kan husstandsomdeles. Baggrunden er suscen af den
folder junior afdelingen sendte ud på skolerne i Skagen i november 2009.
Forslag vedr. at gøre Oberon mere dykkervenlig diskuteres og medlemmerne
opfordres til at komme med konstruktive forslag.

b. Udvalgenes opgaver og sammensætning
Punktet behandles på næste bestyrelsesmøde d. 05.05.10
c. Hvor er vi nu?
Ny kompressor til Oberon er ankommet. Carsten Hansen og Finn Frandsen
er på opgaven. Hans Henrik kontakter og følger op. Bestyrelsen drøftede
Steffen Jensens dokumentation på eftersyn af flasker og fandt det ikke
tilfredsstillende. Der sendes brev til Steffen om fremsendelse af yderligere
dokumentation af flaskeeftersyn. Der udover drøftes tilsidesættelse af
tidligere fremsendte brev fra bestyrelsen om ikke at fylde flasker i klubben
og manglende kontingent betaling. Hvis Steffen ikke imødekommer
bestyrelsens krav vil det fører til eksklusion.
Alarmvejledning simplificeres og sendes ud til medlemmerne på mail. (JO-TG)
b. Ansøgninger m.v.
TG og HHJ følger op på ansøgningerne.
c. Mellemliggende syn for Oberon og kølhaling
Punktet flyttes til Skibsudvalget
d. Aktiviteter
Ændringer i kalenderen - se hjemmesiden. HHJ kontakter John A
e. Sct. Hans
JO har reserveret telt. Thomas kontakter turistforeningen.
f. Træf
6. Rapport fra udvalgene.
a. Teknisk udvalg.
JO tager nogle klub lungeautomater med til Århus til eftersyn.
b. Skibsudvalg.
JO indkalder til møde i skibsudvalget. Kølhaling starter efter pinsetræf og
14 dage frem. Derefter bliver der mellemliggende eftersyn. Begge
påhængsmotorer har været til eftersyn. Redningsflåden har været til
årligt eftersyn og ny selvudløser er monteret.
c. Turudvalg/aktivitetsudvalget
Se under aktiviteter længere oppe.
d. Informationsudvalget
Se under punktet Generalforsamling
e. Ungdoms- og uv-rugby udvalg
Tilgang af medlemmer
f. Klubhus
Intet at berette
g. Træfudvalg.
JO sender brev ud til annoncørerne. Der er 10 dykkere tilmeldt.
7. Kalenderen.
8. Eventuelt, herunder næste møde.
Næste møde: 05.05.10 kl.19.00
Med venlig hilsen Heidi Jacobsen
Skagen d. 15.04.10

