Bestyrelsesmøde 26.11.2012 kl. 19.00
Fremmødte: Lasse, Martin, Simon, Mark, Hans Henrik, Heidi og Britt
1. Godkendelse af ref. fra sidst.

Godkendt
2. Rapport fra formanden.
Intet nyt
3. Rapport fra kasserer.
Der er 51.000kr på kontoen dags dato. Forsikringen til Oberon har givet 28.000kr.
De 24.000kr ud af de 51.000kr er vores egne, og resten er pengene fra kommunen, som skal gå
til varmepumpe og isolering.
4. Sager til behandling og opfølgning.
a. Status for opbevaring af Ribbåden
Indtil videre har vi ikke fået svar fra nogen, og der er ikke lyse udsigter i
forhold til opbevaring. Vi har stadig øjne og øre åbne! Den står ved Simon og
Britt.
b. Pouls gummibåd
Simon kontakter Poul ang. at vi ikke kan sælge hans gummibåd. Der er lidt slitage
på gummibåden efter et par års brug, som vi lige skal have lavet i stand.
c. Instruktørkursus
Vi sender tre(Lasse, Simon og Britt) af sted på CMAS** instruktørkursus i
Rødehavet. Kurset foregår i uge 5. Rent økonomisk dækker kommunen det meste
og det sidste beløb betaler de tre kursister selv.
d. Generalforsamling
-Kontingent – vi overvejer en kontingentstigning, men det bliver primært de
aktive seniorer ca. 2400 pr. kvartal og 2160 når du betaler helårligt. Sidste år
var der kun en meget lille stigning i kontingentet.
-Endvidere overvejer vi brugerbetaling på nitrox fyldning. Der er så få som
bruger dette og det koster lidt ekstra i filtre osv.
-Kassér posten er på valg i år og to alm. bestyrelsesmedlemmer er på valg. Lasse
stiller op til genvalg – det gør Martin ikke.
-En anden overvejelse vi gør os, er om vi skal droppe alt hvad der hedder
æresmedlem i Skawdyk? Eller om minimuskravet kunne være, at de betaler til
DSF, så vi ikke betaler for æresmedlemmerne. Vi kan også holde fast i de gamle
traditioner og beholde æresmedlemmerne, som vi andre betaler for.

Ideen bag er, at det må være i alles interesse at støtte dykkerklubben så vi
spare penge der hvor vi kan. Tiden var en anden da man indførte
æresmedlemmer, det må vi erkende at det desværre ikke er lige i tiden.
-Vi overvejer følgende datoer for generalforsamlingen 8/2 måske den 1/3 –
denne afhænger også af BDO – der kommer nærmere information.
e. Havfiskerklubbens mail
De har mailet til os ang. vores prisstigning på sejlture, for at høre om vi stadig
står ved disse – det gør vi. Førhen havde de en speciel aftale pga. 15 til 20 ture
om året, det er ikke tilfældet længere. Endvidere er dieselpriserne steget og
skipperne vil ikke sejle gratis.
Vi holder fast – Britt svarer.
f. Morten Juul - skawtræf
Vi er blevet tilbudt at Morten vil undersøge om han kan få fat i Bolette
Munkholm til at sejle i stedet for Hydropia til Skawtræf. Det skal undersøges
hvad prisforskellen er og om det derudfra kan svare sig. -Simon
g. Skagen skibsforening – ansøgning om puljen
Der er en pulje tilbage efter de er gået konkurs. Vi undersøger om vi muligvis kan
få lov at søge og hvordan det evt. skal foregå. – Simon.
h. Salg af værft – hygge brunch
Kurt Sørensen har solgt sit værft og vi er i den anledning blevet inviteret til
brunch den 28/12.
i.

Julefrokost
Der var kun 10 tilmeldte- derfor blev den desværre aflyst.

j. Stop i svømmehallen
Vi holder juleferie fra svømmehallen den 14/12. Der vil være juleafslutning, som
vi plejer i svømmehallen.

5. Rapport fra udvalgene.
a.

Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdal
- Besøg fra Carlsens – de har fået en ny mand til service diverse udstyr.
De har lavet en ny anordning hvor man kan få et medlemskort og på den
måde får man 10% på alt. Køber man for større beløb er der selvfølgeligt
andre rabatter.
- Vi har snakket om at lave en dag hvor vi tager ned i butikken med
juniorerne.
- Mark var ved at undersøge om vi kan få en anden til at lave kompressor
eftersyn, Carlsens er lidt sløve og vi har ikke hørt noget fra dem, derfor
bliver det højst sandsynligt Bauer igen.

b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Lasse Haugaard
Robert og turudvalget er i fuld gang med at lave en tur til Bruxelles, vi
håber på bred opbakning.
c.

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

- Junior afdelingen mangler børn! Efter vi har uddannet 6 gamle juniorer
så står vi kun tilbage med 5 juniorer. Der kommer muligvis en mail rundt
til klubbens medlemmer så vi kan sprede rygtet! – Britt. Vi har tidligere år
lavet en attraktiv folder som har trukket børn til.
- Juniorlege ligger i februar eller marts, der er ikke kommet noget
information endnu.
d. Klubhus. Kontaktperson: Heidi
e.

Skibsudvalg. Kontaktperson: Martin
- Tilbudsmøde ang. indsamling af diverse tilbud på at få lavet Oberon. Der
kommer et nyt møde i starten af januar. Der arbejdes intenst på at
indhente tilbuddene. Der vil også hentes tilbud hjem for Oke og andre
både når vi ved hvad vi kan låne i banken. Evt. leje af Oke.
- Kl. 15 den 27/11 skal vi ned og se på Oke
 Hele bestyrelsen var nede for at se og gennemgå Oke.
- Det undersøges om vi evt. kan leje et andet dykkerskib når vi skal på
togter osv. og derved måske sælge Oberon.

f.

Træfudvalg. Kontaktperson:
- Ny kontakt person/tovholder! Umiddelbart Mark!
- Det første træfudvalgsmøde er den 10/12 kl. 17:00 – Mark Indkalder
-J.O. har efter mange års hårdt arbejde på posten valgt ikke, at være
tovholder og hoved arrangør af Skawtræf. Vi siger Jørgen tusind mange
gange tak for hans kæmpe stykke arbejde. Vi er klar over hvor meget tid
og planlægning der ligger bag og hvor privilegerede vi har været at
Jørgen har trukket det store læs.
Det er de færreste der har tid og lyst til at klare det alene, så vi håber
på ekstra bred opbakning i år hvor flere kan gå ind og tage mere og større
ansvar.

6. Kalenderen.
7. Eventuelt, herunder næste møde
Onsdag 9/1 kl. 17:30
Med venlig hilsen
Sekretær
Britt Østergaard

