Bestyrelsesmøde 14.06.2012 kl. 18.30
Fremmødte: Heidi, Lasse, Martin, Mark og Britt
1. Godkendelse af ref. fra sidst.

Godkendt
2. Rapport fra formanden.
Ej mødt.
3. Post ud- og indkommende.
a. Post ind: Afslag fra fonde – skal der søges ved Spar Nord skal der søges
efter specifikke ting.
b. Post ud:
4. Rapport fra kasserer.
De sidste tilskud fra kommunen er netop kommet i hus. I alt har vi fået 132.775,- mod 84.509,sidste år, så det er jo godt nok.
Kassebeholdning med disse penge er 301.100,- kr.
5. Sager til behandling og opfølgning.
a. Opfølgning på børneattester fra sidst.
b. Skt. Hans den 23/6. J.O. er tovholder på dagen. Telt opsætning – Lasse og
Martin. Øl salg - Helle og Søren, Jan, Gitte og Elise.
c.

Uddannelse
Opfølgning  besked til eleverne! Lasse og J.O.!

d. Udstyrs donationen
Tørdragten køber Lasse for 500kr, resten tilgår klubben.
e. Påhængsmotor.
- Vi køber en 30hestes evenrode motor. Pouls gummibåd med den 15hestes marina
og trailer i bytte og 14.000kr. Den 15hestes Yamaha kommer ned på Oberon. 
Simon.
- Vi har to ribbåde i udkig. Der laves en afstemning med deadline fredag den 22.
juni herefter besluttes det hvilken som skal købes. Der kommer besked ud pr.
sms, mail og på facebook.
f. Indkøb af borde og stole.
Forslaget lød på at købe nye borde og stole til dykkerklubben. Forslaget blev
nedstemt – pengene bliver brugt på dykning.
g. Klargøring af næste års træf
- Bedre opfølgning af udstyr i dykkerklubben som motor og afmærkningsbøjer.

- Desværre var der dårlig stemning en af aftnerne, medhjælpere i mellem, det
ser vi gerne ikke gentager sig! Alle hjælper alt hvad de kan, så meget som de kan
og det skal der bakkes op om. Den dårlige stemning ang. andres arbejdsmoral
håber vi ikke at se igen.
6. Rapport fra udvalgene.
a.

Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdal
- Brug af klub udstyr – Mark kommer op og giver en instruktion af udstyr
og rengøring osv. når der skal uddannes nye dykkere så alle er med på
noderne.
- Filtre – De nye filtre er væsentligt bedre end de foregående og derfor
er time antallet, for hvornår der er filterskift, sat op fra 10 til 15 timer.
- Skipper på Oberon har ansvaret for at fyldelogbogen ombord- opgaven
må uddelegeres til en anden med kompressor kursus, men ansvaret er ved
skipper – Martin informerer skipperne.
- Logbogen på Oberon skal udfyldes som den i klubben. Når man kommer i
havn eller en gang om dagen hvis der er mange fyldninger.

b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Lasse Haugaard
- Uge 29 sommertogtet er aflyst. Folk er flyttet til togtet i uge 30.
- Løgstør har aflyst deres togt og laver i stedet en heldagstur lørdag den
30/6.  mangler skipper – Martin.
- Dobbelt booking i ugen hvor der er læsøtogt og biologitogt mangler vi
svar fra DSF om biologitogtet bliver til noget. - Heidi.
- Planlægningsmøde til sommertogt uge 30 er den 27/6 kl. 19:00.
c.

Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard
- Juniortogt er under planlægning. Der bliver fuldt skib med 4 voksne og
11 børn. Turen går til Marstrand og til Smögen, med afgang den 2/7.

d. Klubhus. Kontaktperson: Heidi
- Der mangler lige det sidste på taget, tagrenderne skal sættes op- den
30/6 kl. 8.00 – Mark sender sms ud om arbejdsdag.
- Belægning af gårdspladsen, isolering og varmepumpe til huset - det
bliver undersøgt om vi kan få tilskud til dette.
- Ruden i køkkenet er ikke glemt, håndværkerne er orienteret.
e.

f.

Skibsudvalg. Kontaktperson: Martin
- Dansk brand teknik var ombord den 13/6 og har godkendt den.
- spørgsmålet ”Hvad nu hvis ”Oberons venner” ikke bliver til noget” meldte
sig på mødet - er der en deadline eller en sidst frist for dette projekt. –
Melding fra Oberons venner.
- Der bliver en arbejdsdag på Oberon hvor alt det vi kan lave, mens hun
ligger i vandet, bliver gjort.
Træfudvalg. Kontaktperson: J. O. Petersen
- Træffet gav et flot overskud.
- Flere krav til flaskerne – nitrox fyldning kræver at gæsternes flasker
også er i O2 service! Overholdes dette ikke bliver de ikke fyldt! Endvidere
hvis det vurderes at nogle af flaskerne er for slidte eller ikke opfylder
klubbens krav kan man blive nægtet fyldning. –

7. Kalenderen.
- Der er afslutning i svømmehallen den 22/6 som den sidste gang. Britt informere
svømmehallen og klubben. – SMS til John.

8. Eventuelt, herunder næste møde.
- Mandag den 6/8 kl. 19:00

Med venlig hilsen
Sekretær Britt Østergaard

