
 

Bestyrelsesmøde den 05.05.10 kl. 19.00 
 

 
1. Godkendelse af ref. fra sidst. 

Ref. blev godkendt 
 

2. Rapport fra formanden. 

 
3. Post ud- og indkommende. 

a. Post ind: Klubben er blevet kontaktet af Hovdan Race mht at hjælpe. 
Thomas har sagt ja til at vi kan stille med 2 mand. 
Brev fra DSF om juniorsommersnorkeltur. Invitation til 40 års jubilæum 
fra en dykker klub i Grenå. 

  
b. Post ud: Thomas har sendt brev til Ebba Frandsen, Claus Frandsens mor. 

For at takke for pengegaven i forbindelse med eftersøgningen af Claus i 
Skagen Havn. 

4. Rapport fra kasserer. 

Hans Henrik efterlyser at alle der betjener dankort automaten ved hvordan, så barregnskabet 
bliver ensartet og lettere at håndtere for Kirsten.  
Vedr. brug af DK-terminal laver vi en "instruks", således at alle brugere ved, hvad der efter sidste 
transaktion skal udskrives som bilag. Terminalen bør iøvrigt altid være tilsluttet. 
Balance for perioden 01.01.10-30.04.10 fra BDO ScanRevision blev gennemgået. 

  
5. Sager til behandling og opfølgning. 

 

a. Udvalgenes opgaver og sammensætning 
Udkastet fra J.O. blev godkendt og lægges ud på hjemmesiden.  
b. Manglende indbetaling og konsekvenserne deraf 
Punktet udgår. 
c. Priser i klubben 
J.O. har sendt et udkast til priser for leje af Oberon. Bestyrelsen har 
godkendt det, dog med visse ændringer som J.O. ordner. 
d. Udmeldelse 
Mark Dyhr Petersen har udmeldt sig af klubben. 
J.O trækker sig som bestyrelsesmedlem pga. stor rejseaktivitet. 1. suppleant 
Kenth Rasmussen kommer i stedet.  
e. Hvor er vi nu?  
Punktet udgår 
f. Ansøgninger m.v. 
Der arbejdes fortsat på sagen. Der er sendt ansøgninger af sted. Danske 
Bank har svaret med et afslag. 
g. Mellemliggende syn for Oberon og kølhaling 
Mandag d. 14.06.10 synes Oberon 
h. Aktiviteter 
J.O. sætter flere dykkerture på i de weekender hvor Oberon er udlejet. 
i. Sct. Hans 



Thomas kontakter Turistforeningen for at høre nærmere om arrangementet. 
j. Træf 
Tilmeldingerne er tilfredsstillende på nuværende tidspunkt og opgaverne 
kører planmæssigt. 

6. Rapport fra udvalgene. 

a. Teknisk udvalg. Tovholder/kontaktperson: Carsten Hansen 
Intet at berette 

b. Skibsudvalg. Tovholder/kontaktperson: Jørgen O. Petersen 
Der er monteret en ny GPS modtager og der gøres klar til 
mellemliggendesyn. 

c. Turudvalg/aktivitetsudvalget: Tovholder/kontaktperson: Hans Henrik 
Jørgensen     
Intet at berette  

d. Informationsudvalget. Tovholder/kontaktperson: Thomas Gade Nielsen 
Vi har et hængeparti fra forrige møde, hvor det blev besluttet at Thomas 
skulle kontakte Frederikshavn vedr. et sonderende møde. 

e. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Tovholder/kontaktperson: Simon A. Hansen 
Intet at berette  

f. Klubhus Tovholder/kontaktperson: Thomas Gade Nielsen 
Intet at berette 

g. Træfudvalg. Tovholder/kontaktperson: Kim Christiansen. 
Der indkaldes til møde for at få de sidste ting på plads. 

 
Kalenderen.   
  
  

Mvh 

  

7.  

 
8. Eventuelt, herunder næste møde. 

Næste møde torsdag d. 17.06.10 kl. 19.00 
Med venlig hilsen Heidi Jacobsen 
Skagen d. 06.05.10 

 


