Ref. 28.03.2012 kl. 18.30
Fremmødte: Martin, Hans Henrik, Simon, Mark, Lasse og Heidi. Fraværende: Britt
1. Godkendelse af ref. fra sidst.

Godkendt
2. Rapport fra formanden.
Intet at berette. Alt vel.
3. Post ud- og indkommende.
a. Post ind: svar på ansøgning om tilskud til renovering af Oberon hos Fiskeri
LAG Nord: afslag(indtil videre). Indbydelse til generalforsamling i Skagen
Skibsforsikring. Årsregnskabet er modtaget fra BDO. Chr. Nørregaard og
Martin Andersen har meldt sig ud af klubben.

4. Rapport fra kasserer.
Kasse beholdning: kr. 200.000.H.H. ændre vores nuværende medielicens til radiolicens, da det er billigere.
Kasseren køber adgang til bogføringsprogram Winkas. Dette program bliver, når det kommer
op at køre, det gældende medlemskartotek.
Der er fortsat en del medlemmer, som mangler indbetaling af kontingent for i år!!!!
5. Sager til behandling og opfølgning.
a. Skagens jubilæum: I samarbejde med Oberons venner vil Simon kontakte
jubilæums komitéen og se om der er noget vi kan bidrage med.
b. Frederikshavner ordning: H. H. orienterer om de ændringer i ordningen, som har
betydning for os. Vi skal fx have logbøger på alle aktiviteter. Gummibådsdyk,
klubhus, svømmehal. H.H. udarbejder en skabelon med relevante oplysninger.
c. Junior skal være voksen dykkere- procedure.
Skiftet sker ved 16 år, uanset certifikat.
d. Gummibåd
Det planlagte gummibådskøb er stoppet, da sælger trak tilbuddet tilbage. Der
arbejdes videre, men intet konkret endnu.
e. Juniorbar
Punktet udgår.
6. Rapport fra udvalgene.
a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdal.
Filter: Mark har købt nye hos Carlsens Dykkercenter, da det var billigere.
Der skal stadig skiftes filter oftere end det Bauer har beregnet. Mark
kontakter Bauer. Det drøftes hvordan vi dækker den ekstra udgift, der

er i forbindelse med nitrox-fyldninger. En evt. opkrævning vil blive taget
op til generalforsamlingen 2013. Det overvejes om der skal købes BCDvest i str. XL.
b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Lasse Haugaard.
Der er p.t. 8 personer tilmeldt til det kommende påske-togt.
Datoerne for sommertogt er sat.
Onsdagsdyk starter op efter påske.
c.

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

d. Klubhus. Kontaktperson: Heidi
Der udarbejdes en ”to do” liste til arbejdsdagen. Vi mødes lørdag d. 14.04.
kl. 7:00. Heidi får John A. til at sende en ”husker” ud til medlemmerne.
Simon har skaffet nye kaffemaskiner.
Mark ”tryller” reoler til skuret.
e.

Træfudvalg. Kontaktperson: J. O. Petersen

7. Kalenderen.
Næste møde: Onsdag d. 2. maj 2012 kl. 18:30
8. Eventuelt, herunder næste møde.

Med venlig hilsen
Sekretær Britt Østergaard

