Bestyrelsesmøde 26.09.2012 kl. 19.00
Fremmødte: Heidi, Simon, Mark, Hans Henrik, Martin, Britt
1. Godkendelse af ref. fra sidst.

Godkendt
2. Rapport fra formanden.
Intet nyt.
3. Post ud- og indkommende.
a. Post ind:
- FUF medlemsmøde.
- Invitation fra Carlsens dykkercenter som kommer på besøg 2/11 kl. 18 for
de nyuddannede og kl. 19 for seniorerne. Taler om udstyr og vejleder i hvilket
udstyr der passer til den enkelte.
b. Post ud: Ansøgninger til anlægspuljen i Frh.kommune. 3 stk. i alt. 2 vedr.
klubhus, varmepumpe, isolering af loft, 1 ansøgning ang. GPS til RIB båden.
Energi konsulenten var på besøg i dykkerklubben og kom med forslag som
er vedhæftet ansøgningen.
4. Rapport fra kasserer.
55.000kr i kassen. Få medlemmer mangler at betale kontingent, dejligt. Der forsvinder stadig
penge fra baren sidst manglede der 450kr fra barkassen – læs under ”status
nøgleudskiftning”. Efter kortklubben er ude, er svindet i baren blevet væsentligt mindre.
Skawcup drenge har betalte for deres leje af dykkerklubben, de er blevet pålagte at
erstatter en ny tavle. Næste gang de lejer sig ind er det direkte mellem os og ”Norge”.
5. Sager til behandling og opfølgning.
a. Købstadsjubilæum
Den 6,7,8/9 -2013 er der kuttertræf. Vises der interesse fra vores
klubmedlemmer deltage vi gerne. Info tilgår når vi nærmer os datoen og det
bliver mere konkret.
b. Opbevaring af Ribbåden
Jørgen Hesselholt. Larsen og Thorsen - Mark er i fuld gang med at undersøge
lokaler til opbevaring. Britt og Simons kommende baghave kan benyttes som
midlertidig opbevaring fra den 1/10.
c. Status for Nøgleudskift.
Cylinderne i baren og ud til lageret udskiftes så det kun er bestyrelsen som har
adgang hertil for at komme svindet i barkassen til livs. - Mark
d. Energiforbedring af klubhus
Punktet udgår – se under post ud.

e. Ny web administrator
John stopper, og vi mangler stadig en ny mand/kvinde på posten. Henvendelse til
John eller bestyrelsen – John – hvad indebærer posten.
f. Forberedelser til generalforsamlingen
- Der arbejdes på at indsamle tilbud på hvad andre skibe ville koste i køb og
klargøring til dykkerskib. Så vi har noget at stille op mod hinanden og herved kan
se ud i fremtiden hvad vi kan/vil finansiere, både hvor det kun er arbejde på
frivillig basis og hvor vi har professionelle til at udføre arbejdet. Vi håber på at
resten af klubben kommer på banen og kan gøre en indsats.
- Undersøger andre værfter ang. tilbud på Oberons minimus beløb for at hun
bliver godkendt af skibstilsynet. Oke bliver i denne debat også undersøgt.
- Plan A,B,C - Oberon, Oke, glasfiber/stålskib. Priser og tilbud skal være meget
konkrete og skal være en samlet slutpris!
- Det skal undersøges i banken om vi kan oprette et lån og hvad prisen vil løbe op
i, i den lange ende og evt. stigninger på kontingent.
- Skibsudvalget(Martin) laver et møde hvor interesserede i at hente og finde
tilbud på andre potentielle dykkerskibe kan komme op i klubben og arrangere
dette.
- Kassér posten er på valg til generalforsamlingen og Martin vil gerne afløses på
bestyrelsesposten.
g. Hygiejne i svømmehallen
Inspektøren kontaktes og konfronteres med problemet! Bliver der ikke taget
hånd om det kontakter vi levnedsmiddelsstyrelsen. - Simon
h. Samarbejde i bestyrelsen
Indbyrdes i bestyrelsen skal vi blive bedre til at respekterer hinandens aftaler
og hvis man ændre på dem eller bliver forhindret i at udføre denne orienterer
man hinanden i bestyrelsen!
i.

Oberon, forsikring, kølhaling.
-Der skal søges tilbud til forsikring på gummibåd, rib båd og Oberon.
-Skrueakslen er lavet af Mann Diesel, forsikringen ville ikke dække dette pga.
tæring ved strøm i skibet. Dette sponsorerede Mann Diesel.
-Kurt kommer med regning fra kølhaling i den nærmeste fremtid.
-Spar Nord søges om lokumstanke eller stempeltræk- Martin henter tilbud fra
forskellige som kan klare opgaven.

j. Gæstedykkere – priser.
Der bliver lavet et nyt regelsæt for gæstedykkere – uden for træf. Det skal
være en fast dagspris for folk, som gerne vil med på dykkertogt. På denne måde
vil der ikke opstå nogen tvivl om hvad prisen er. Opslag kommer til at ligge på
hjemmesiden for ikke klubmedlemmer som vil med på togt. Dagsprisen bliver 375
eksklusiv mad.
k. Brev fra J.O.
Bestyrelsen har læst J.O. kommentarer til vores møde, og har ikke yderligere
kommentarer.

l.

Aktiv efterårsferie
Der er kommet et rigtig fint udkast fra Carsten Østergaard til nogle aktiviteter
i efterårsferien som kommer til at omhandle sejllads med Oberon og Rib båden
og prøvedyk i svømmehallen. Der kommer en SMS rundt til klubben for at finde
ud af hvad opbakningen er for projektet – udkastet sendes med rundt, intet
ligger fast ang. tider og svømmehal – grundet manglende interesse blev

arrangementet aflyst.

6. Rapport fra udvalgene.
a.

Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdal
- Opdager man, at noget af vores udstyr el. andet er gået i stykker har
man pligt til at indrapportere det til Mark så det kan bringes i orden!
- Når de nyuddannede er med på dykkerture skal det lige kontrolleres at
udstyret rengøres og behandles korrekt – ved tvivl om dette kontaktes
Mark.

b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Lasse Haugaard
c.

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

d. Klubhus. Kontaktperson: Heidi
Arbejdsdagen kommer til at omhandle tagrenderne – mark kontakter og
Dennies og Jørn. Der kommer besked rundt.
Den alm. arbejdsdag er vi nødt til at vente med til foråret, hvor vejret er
bedre og varmere.
e.

Skibsudvalg. Kontaktperson: Martin

f.

Træfudvalg. Kontaktperson: J. O. Petersen

7. Kalenderen.
8. Eventuelt, herunder næste møde 24/10 – 19:00
- barpersonale – som er ansvarlige for flaske opfyldningen og holder øje med om der er chips –
Heidi. Robert Welle meldte sig til posten.
Med venlig hilsen
Sekretær Britt Østergaard

