
      

Dagsorden 22.06.2011 kl. 19.00 
 

 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 
Godkendt  

   

2. Rapport fra formanden. 
 

 
3. Post ud- og indkommende. 

a. Post ind: 
- Tilbud om dykkerrejser – vil komme op på opslagstavlen i klubben.  
- Dsf har skrevet at de gerne vil have at vi ind rapportere ulykken til 
dykkertræf. 
 

b. Post ud: 
- Grundet manglende betaling af kontingent er følgende medlemmer 
udmeldt Kim Lykke Christensen og Jens Kjær Olsen dog med følgende 
frist fredag d. 24/6. 

 
 

4. Rapport fra kasserer. 
a. Kassebeholdningen dagsdato er på 155.000kr. Regningen for kølhaling 

mangler dog at blive betalt. Skawtræf har endvidere givet et pænt 
overskud, vi takker alle der har hjulpet og i særdeleshed J.O. 

- Bar: Speciel øl herunder også karls speciel bliver sat op til 15kr. Cocio 
bliver også sat op til 15kr. Alm. øl koster 10kr og vand stiger også til 
10kr. 

 
5. Sager til behandling og opfølgning. 

a. Formandsposten. 
Bestyrelsen har valgt at konstituere sig som følgende: 
Formand – Simon Hansen 
Kasserer – Hans Henrik Jørgensen 
Sekretær og næstformand – Britt Østergaard 
Bestyrelsesmedlem – Karsten Hansen 
Bestyrelsesmedlem – Gijs Ouwehand 
Bestyrelsesmedlem – Nicklas Larsen 
Bestyrelsesmedlem – Heidi Jacobsen 
Suppleant – Kenth Ole Rasmussen  

 

b. Oberons lysmaskine 
Den nye lysmaskine er sat til og den fungerer som den skal. 
 

 

 

 



c. Nitrox anlæg på Oberon 
For at vi kan bruge vores kontinox anlæg på Oberon kommer det til at 
koste 2500kr. Bestyrelsen har besluttet at vi venter lidt med at sætte det 
i værk til vi har uddannet flere nitrox dykkere.   

 
d. Poul Zinks Gummibåd 

Vi har lånt Pouls gummibåd med muligvis henblik på at købe den. Hvis 
vi skal låne eller købe den skal vi have bygget et lille læskur. Det 
undersøges ved kommunen hvilke krav der stilles. Jørn D. Nielsen er 
kommet med et tilbud.  

 
e. Skt. Hans  

Alt er klappet og klar og vi håber på en succesfuld aften hvor vi kan få 
tjent en skilling til klubben - med forhåbentligt tørvejr. 

 
f. Udenlandsrejse til vinter 

Vi har fået nogle tilbud på dykkerrejser både i Danmark og udland. 
Lasse har prøvet og hente tilbud hjem til klubben. Tilbud og 
information vil komme til at hænge på opslagstavlen i dykkerklubben. 

 

g. Den gamle kompressor 
Carlsen dykkercenter er kontaktet om han evt. vil købe den eller tage 
den i bytte for noget nyt klubudstyr. 

 
h. Ekstraordinærgeneralforsamling 

Skawdyk undersøger pt. muligheden for afgiftsfritagelse på brændstof 
til Oberon, hvilket er en mulighed, når vi sejler med betalende gæster. 
SKAT forlanger dog at dette (udlejning til ikke medlemmer) klart 
fremgår af vore vedtægter. 
Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling i klubhuset 
den 29. juli kl. 19.00 - mød op og giv Jeres mening til kende." Info mail 
tilgår. 
  

 
6. Rapport fra udvalgene. 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Carsten Hansen. 
Privat udstyr som står i fylde- og skylle rummende skal væk. Det eneste 
der må blive stående er flasker med påmonteret BCD og 
lungeautomater. 
  

b. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen. 
Der er startet hold op på 6 personer som er i gang med at lære at sejle 
Oberon.  
 

c. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Nicklas Larsen 

Der er blevet talt om at lave en familietur til Fårup sommerland. 
 

d. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard. 

Juniortogt starter fredag den 1/7 hvor vi skal 15 af sted til Sverige.  

 

e. Klubhus. Kontaktperson: Heidi. 

- Arbejdsdag i klubben arrangeres efter sommer.  



 
 
 

 

f. Træfudvalg. Kontaktperson: J. O. Petersen 

- Meget vellykket træf med mange positive tilbagemeldinger.  
Dog var der Birthes uheld som vil blive ind rapporteret til dsf. Brev fra 
Birthe kommer til at ligge på vores hjemmeside hvor hun beskriver 
handlingsforløbet og hvordan hun har det. 
Hvis mandskab ombord på Anna Bang ikke havde været 
opmærksomme kunne det være gået grueligt galt. Noget som Skawdyk 
kan tage ved lære af og være mere opmærksomme på når vi dykker. 

 
7. Kalenderen.    

 
 

 
8. Eventuelt, herunder næste møde. 

25/8 kl. 19:00 

 
 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Sekretær Britt Østergaard 


