Dagsorden 06.10.2011 kl. 19.00
1. Godkendelse af ref. fra sidst.
- Godkendt
2. Rapport fra formanden.
- Alt vel. Flere har haft ringet ang. opstart af nyt uddannelseshold.
3. Post ud- og indkommende.
a. Post ind:
- 5000kr fra Lions til påhængsmotor.
- TDC – nyt internet
- Anlægspuljen har givet 60.000kr til gummibåd og påhæng motor.
b. Post ud:
- Initiativtager puljen er søgt om 60.000kr til nyt udstyr.
- Det er under behandling om vi kan få flere penge til nyt tag ud over de
30.000 som vi har fået.

4. Rapport fra kasserer.
- 97.000kr. Medlemstal er 119 i Skawdyk.
5. Sager til behandling og opfølgning.
a.

Skawdyk – kalenderlåge.
- Vi er blevet spurgt om vi vil stå for kalenderlågen.

b. Nitrox - og blenderkursus  Mark Lonsdal
- For at vi kan dykke Nitrox dykning i Skawdyk skal følgende krav
opfyldes.
- Slanger og fyldestudser skal skiftes på kompressoren og kontraventiler
isættes.
- Ventiler på klubflaskerne skal skiftes.
- Nitrox service er enten dsf regler  alt i O2 service.
- Eller de gamle regler hvor bare flasker og O-ringe skal være i O2
service.
- Alle nedenstående tilbud er i O2 service.
- Sø sport – 10.000 – slanger, 6 kontra ventiler, filterhus (P21), div.
fittings
- Bauer – P21 filter 11.000kr, med 6 kontra ventiler.
- Carlsens – Brugt filterhus, slanger(ny slags 300bar), ekstra
”vandopsamler”, fyldestudser, kontraventiler(600bar – lydløse) og
lynkoblinger.  333kr pr stk. for 10 ventiler. 600kr pr stk. til dobbelt
flasker. Alt i alt  8.000kr lyder hans tilbud på.
- Ultralyds renser bliver indkøbt til  400kr

- Vi har på bestyrelsen bestemt at vi vil tage i mod tilbuddet fra Carlsens
dykkercenter og vi giver Mark Lonsdal grønt lys for at stå for det.
- Når man dykker med nitrox kommer kontingentet til at stige 50 til
100kr årligt. – Info tilgår.
c.

Emil Vendelin Hansen som ny skipper
- Godkendt  Emil har sammen med J.O. gennemgået ”skipperlisten”. Han
har sejlet en del med Oberon på diverse togter o vi har besluttet at
godkende ham som skipper.

d. Indkøb af kasser program
- 1.400kr for grundmodul og 800kr pr. tilkøb af moduler. Vi er stadig i
gang med at undersøge hvilket der kan svare sig og om vi i første omgang
skal holde os til det nuværende.
e.

Gummi båd
Vi har fået 10.000kr fra Spar Nord Fonden, 5.000kr fra Lions, 60.000kr
fra kommunens anlægspulje – Der vil blive afholdt møde ang. hvad pengene
skal bruges til - Simon

f.

A-nøgler til klubhuset
Der kommer ikke nye nøgler til klubhuset, men dem der har A - nøgler som
ikke har noget at bruge dem til skal aflevere dem hurtigst muligt.

g.

Kalender, hjemmeside – opfordring fra John
- Gamle referater osv. skal sendes til John da det er væk fra
hjemmesiden.

h. Oberons renovering – breve fra J.O.
Tænketanken som blev nedsat på Oberon mødet den 14/4 -11. J.O., Simon,
Poul Petersen, Andrea, Michael L., Poul Zink skal kontaktes og så har de
”frit løb” til at starte arbejdet!

i.

Havfiskerklubben og prisstigning:
- Havfisker klubben har kontaktet os ang. priser på leje af Oberon. Vi har
sat prisen op til 600kr pr. time. Prisen for leje af Oberon til havfisker
festivalen er sat op til 6000kr. – svar: prisen er meget høj og for høj. Vi
takker for samarbejdet og døren er selvfølgeligt åben hvis de
ombestemmer sig.

6. Rapport fra udvalgene.
a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Carsten Hansen.
- Liste over hvem der har betalt for at bruge klubudstyret og hvem der
mangler betaling.
- Mark har lavet et stort stykke arbejde ang. nitrox og kompressor! Vi
takker mange gange for det store arbejde.
b. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen.
- Kig ovenstående.

c.

Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Nicklas Larsen
- Laves der ture rundt og bruges der klubudstyr generelt så skal der sms
rundt så alle får tilbuddet.
- Diversnight! 3. november kl. 20:11 – Britt mail.

d. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard.
- Der er bestilt ny uv rugby bold.
e.

Klubhus. Kontaktperson: Heidi.
- Venter på svar ang. tag renovering fra kommunen - anlægspulje.
- Rengøring – turnus ordning! Kalender hvor folk kan tage en tørn. Ca. hver
fjortendes dag skal der gøres rent.
- Arbejdsdag – Mail Heidi.
- Festudvalg!!  vi vil stadig meget gerne hvis der er nogen som har
interesse i at sidde i et fest udvalg og arrangere diverse fester.
– Julefrokosten bliver i år fredag den 16/12 efter svømmehal.

f.

Træfudvalg. Kontaktperson: J. O. Petersen

7. Kalenderen.
8. Eventuelt, herunder næste møde.
- Seddel til dankorts automaten. Lig kvitteringen i barkassen og skriv bagpå hvad pengene er
blevet brugt til!
Næste møde 24/11- 11 kl. 19.00

Med venlig hilsen
Sekretær Britt Østergaard

