Referat 22.02.2012 kl. 18.30
1. Godkendelse af ref. fra sidst.

- Godkendt
2. Rapport fra formanden.
- Alt vel
3. Post ud- og indkommende.
a. Post ind:
b. Post ud:
4. Rapport fra kasserer.
- 193.000 på kontoen lige nu. Kontingenterne er på vej ind. Køb de ting vi skal bruge der hvor vi
har konto! Ellers bed HH om at lave en konto så vi kan trække det fra i
frederikshavnerordning. Al indkøb skal gå gennem Hans Henrik! Kvitteringer skal ligges i
barkassen med navn og hvad de er brugt til.
5. Sager til behandling og opfølgning.
a.

Oberons venner
- Ansøgninger er sendt, J.O. er i gang. Foldere er ved at blive delt ud.

b. Konstituere bestyrelsen
- Tekniskudvalg – Mark Lonsdal
- Skibsudvalget – Martin Vendelin Hansen
- Tur- og aktivitetsudvalget Lasse Haugaard
- Ungdoms- og uv-rugby udvalg – Britt Østergaard
- Klubhus – Heidi Jacobsen
- Træfudvalg – Jørgen O. Petersen
- Formand – Simon Hansen
- Kassér – Hans Henrik Jørgensen

6. Rapport fra udvalgene.
a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdal.
- Carlsens tager de gamle regulatorer i bytte og så får vi nyt udstyr for
en rigtig god pris. Pengene har vi fra fonde
- Sikkerhedsudstyret – noget er defekt og skal repareres.
- Flaskerne med medicinsk ilt til oxy-bokssen skal trykprøves.
- 50kr for brug af flaskerensemaskinen
- Der kommer brugerbetaling på diverse O-ringe osv.
- Er det lejet udstyr ikke gjort rent skal den person der har lejet det
betale 100kr.
- Priser indhentes for de sidste følere der skal til for at vi kan få
kontinox anlægget med på Oberon.

b. Skibsudvalg. Kontaktperson: Martin V. Hansen.
c.

Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Lasse Haugaard.
- Ægypten tur fra den 1/3 – 8/3
- Gummibåds møde den 27/2 19:00

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

Klubhus. Kontaktperson: Heidi.
- 13, 14, 15/4 Arbejdsdag TAG!!. Kontaktperson Mark.
- Baks tørn ang. rengøring. Liste udskrives af HH.
- Kortklubben 400kr pr gang.  Prisstigningen på baggrund af hvad det
ville koste for et lokale og opbevaring andre steder i byen!

f.

Træfudvalg. Kontaktperson: J. O. Petersen

7. Kalenderen.
- Sommertogtmøde – fredag den 9/3 efter svømmehal. Evt. et eller to sommertogter. – Lasse.
- Uddannelses weekend. 20., 21., 22./4. torsdag den 27/3 er der info aften. Lokalradio,
biografen, plakater – Lasse.
- 10., 11., 12/8 – Læsøtur.
- Storbededags ferien – 4., 5., 6. maj evt. togt.
- Kristi himmelfart 17/5 – evt. togt.
- Påsketogt 5/4 – 9/4 evt. togt. Evt. til nordsiden – søge weekend.
- 12. og 13. maj.
- Britt laver seddel.

8. Eventuelt, herunder næste møde.
- 28/3 kl. 19:00

Med venlig hilsen
Sekretær Britt Østergaard

