
      

Ref. 01.05.2012 kl. 18.30 
 

Fremmødte: Mark. Martin, Hans Henrik, Simon, Lasse, Britt og Heidi 
 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 

      Godkendt 

 

2. Rapport fra formanden. 

Efter ønske fra John, skal vi blive bedre til at sende info og billeder til John Andersen, så han 
har noget at arbejde med på Skawdyks hjemmeside. 
Uddannelse af nye et stjernede dykkere fortsætter med Lasse Haugaard som instruktør.   

3. Post ud- og indkommende. 

a. Post ind: Vi venter stadig på børneattester!!! 
b. Post ud: I samarbejde med foreningen Oberons venner er der sendt 

ansøgninger om midler fra diverse fonde. 
 

4. Rapport fra kasserer. 

Mange mangler at betalt kontingent for 2012. Der tages telefonisk kontakt til de pågældende. 
Der skal fremover føres logbog for alle aktiviteter i klubben. Der kommer logbogs bøger op, 
snarest.   

5. Sager til behandling og opfølgning. 
 

a. Ny Frederikshavner ordning – skal J.O. komme med en redegørelse? 
Muligheden for at kommentere på ændringerne i den nye Frederikshavner 
ordning er udløbet, så punktet udgår.   

b. Juniortogt – skipper 

Skipper søges til juniortogt d. 2.-5.juli 
c. John vil gerne have flere billeder og mere info- se under punkt Rapport fra 

formanden. 
d. Kalender, dobbeltbookning og datoer. 

Der er styr på rodet i kalenderen. Heidi kontakter John Andersen, hvis der er 
opdateringer i forhold til aktivitetskalenderen på hjemmesiden. 

6. Rapport fra udvalgene. 

 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdal. 
Der hersker en vis utilfredshed med service niveauet hos Bauer, ikke bare 
i Skawdyk, men også i andre klubber Mark har kontakt med. Mark køber 
filter ind efter behov, så vi trygt fortsat kan fylde flasker.      

 
b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Lasse Haugaard. 

Fortsat tilmelding til sommertogt. Sidste frist d. 15. maj 
c. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard 

intet nyt  
d. Klubhus. Kontaktperson: Heidi 

Efter en effektiv arbejdsweekend, er tømrerfirmaet Lars D. Nielsen og 
søn i fuld gang med at lægge nyt tag. Køkkenet er rengjort.   

e. Træfudvalg. Kontaktperson: J. O. Petersen 



 
Der er sendt materiale ud til alle medlemmer. 

 
f. Skibsudvalg. Kontaktperson: Martin 

 
Der er skibstilsyn og tjek på sikkerhedsudstyr i den nærmeste fremtid. 
Kølhaling bliver til efteråret, i forventning om at der kommer midler ind 
fra ansøgninger. Nu skal rengøres og til de kommende ture, helst inden 
Træf.  

 
 

 
 
 

7. Kalenderen. 

Næste møde torsdag d.14 juni kl.18:30 

 

 

8. Eventuelt, herunder næste møde. 

Simon retter henvendelse til Turistforeningen ang. Sct. Hans arrangementet.  
Klubben har modtaget en donation af udstyr fra tidligere Skawdyk medlem Ole Jagielski. 
Udstyret ligger til syn i klubhuset frem til 1.juni 2012. Købelystne personer kan rette 
henvendelse til Simon Hansen 61713144 med seriøse bud. 

 

 

 
 
Med venlig hilsen  
 
Sekretær Britt Østergaard 


