
      

Bestyrelsesmøde 17.04.2013 kl. 18.30 
 

Fremmødte: Gry, Jørn, Lasse, Simon, Mark, Casper og Britt 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 

Godkendt 

 

2. Rapport fra formanden. 

Se nedenstående. 

 

3. Rapport fra kasserer. 

-Mail til forbundet ang. den nye bestyrelse. –Gry.  

-Der er 14pers, der mangler at betale kontingent.  

-Halvdelen af annoncepengene til træf er kommet ind.  

-Der står på kontoen pr. 11/4, 49.851kr.  

-Der er kommet penge fra kommunen, leder og instruktør og time tilskud.  

-Vi skal have tjekket op på nye lovkrav til dankort terminalen.  

-Vi er ved at undersøge om det kan lade sig gøre at få lavet et hævekort ud til købmanden. 

- Kørselspenge vi er i gang med at undersøge hvornår vi helt konkret kan få kørselspenge?  

 

4. Sager til behandling og opfølgning. 

a. Diverse service i klubhuset 

-Jørn hører sin svigerfar, som handler ved Bent Brandt, ang. priser på nyt 

service(50stk) -og priserne er på klapstole. 

 

b. Nøgler 

-J.O. har updateret nøglerne, så derfor vender vi tilbage til de gamle a-nøgler, så 

snart vi har indkrævet de sidste nøgler.  

-5 faste barvagter og bestyrelsen skal have A-nøgle.  

 

c. Tilbud på gummi måtter til ribben. 350kr +moms. 1x1,5m. Vi skal bruge 3stk 

Martin får grønt lys til at købe dem på Karstensens. 

 

d. Diverse huskelister over vores fartøjer. 

Simon laver komplette lister over hvad der skal være af udstyr på vores 

forskellige fartøjer. Og en vejledning over instrumenterne i ribben. 

 

e. J.O.’s fonde søgning 



-Skawdyks bestyrelse siger god for dette. 

-Vi vil tage fat i Morten Koch - Spar Nord. 

-I første omgang er det alt det grundlæggende der skal laves. Luksus ønsker må 

komme der ud over. 

 

f. Prøvedyk(events) – pris.  

-Hvis udefrakommende kommer og vil have et prøvedyk, som event koster det 

500kr for leje af hallen pr. time hvis det er i Skagen(i vores timer). 

-Er det ikke i Skagen finder instruktøren selv ud af benzin prisen. 

-Priserne på udstyrs leje er: 95kr pr. fyldt flaske + 60kr pr. regulatorsæt + 60kr 

pr. bcd  215kr pr. sæt. 

-Er det derimod nogen som vi mener vi kan værge til klubben er prøvedyk gratis. 

 

g. Oberon – Jørgen vil have frie hænder 

J.O. får frie hænder af os i forhold til de AMO folk som kommunen har sagt god 

for kan komme i ”aktivering” i dykkerklubben. Inden for rimelighedens grænser 

ser vi ikke dette som et problem. Indkøb til diverse småting kan ske igennem 

Jørn. 

 

h. Passager forsikring på Oberon! 

- Simon. 

 

5. Rapport fra udvalgene. 

 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdal 

-Slangerne på kompressoren på Oberon skal snart skiftes, i hvert fald 

hvis vi vil køre med rent ilt. Handelsafdelingen i FF kan tilbyde 135,5kr pr 

meter inkl. fittings. Hvis vi har en masse meter slange til at ligge kan vi 

selv fikse det og ikke vente på at det bliver bestilt hjem – Dette 

undersøges fortsat. Prisen findes ikke billigere. 

-Vi skal have en ny ilt sensor, den gamle lille måler der sidder inden i 

kassen, skal skiftes- 800kr, som skal skiftes hvert år. Eller vi kan købe en 

til 995kr som holde 3-4årdet bliver den sidst nævnte løsning som vi 

vælger. 

 

b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Lasse Haugaard 

- Dyk med DSF -1. juni - Lasse 

- Sommertogt uge 30 – Lasse står for tilmelding. Uge 32 - gry står for 

tilmelding. Mail kommer rundt. 

- Møde mandag den 22/4 kl. 19:00 ang. aktivitetskalenderen, hvor 

barvagterne også skal falde. 

 



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

- Der er blevet afholdt Lock out dykning, med J.O. og Stig hvor vi håber 

på at der bliver skabt noget interesse hos børnene i byen. 

-der er kommet en Annonce ud til skolerne ang. juniordykning. 

-Juniortogt uge 27/28 – skipper. Jørn, Mark, Gry vil gerne med som de 

voksne. 

 

d. Klubhus. Kontaktperson: Jørn 

-Vi skal have fundet 5 personer som kunne tænke sig en barvagt.    

-Vedtægterne skal forefindes i klubben. 

-Der kommer én ny mappe til alle aktivitets timer, rib, gummibåd, 

svømmehal osv. 

- Tagrenderne skal stadig fikses. 

-Liste til AMO folkene over hvad de kan gå i gang med. 

   

e. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon (Martin) 

Ribben skal have en opbevarings plads – Jørn – intet nyt.  

Men bryghuset kontaktes om vi kan finde en fælles løsning. 

 

f. Træfudvalg. Kontaktperson: -Ny kontakt person/tovholder! Umiddelbart 

Mark og J.O. 

 

6. Kalenderen. – næste møde - onsdag 29. maj 19:00 

 

 

7. Eventuelt, herunder næste møde. 

-Skt. Hans  turistforeningen laver i år et andet arrangement(pga. jubilæum) i forhold til de 

foregående år. Der vil i år være spisning på stranden og i den forbindelse sælges der 

tilsvarende drikkevarer. Vi er derfor blevet tilbudt at få ca. samme beløb, men vi skal så 

hjælpe til, til arrangementet. – vi siger ja tak. Nærmere information tilgår. 

-Vi kontakter Mc træf, om der er mulighed for at vi kan hjælpe dem til deres træf og tjene 

en skilling herigennem. 

-Vi skal have styr på Åben kutter, til sommer, hvor vi skal bruge nogle frivillige til at vise 

rundt på Oberon, ikke sejle, men fortælle røverhistorier. Tidspunkt, datoer afgøre den der 

holder åbent skib.  

-Kuttertræf – ja tak når det kommer lidt nærmere, kommer der besked rundt omkring hvad 

der skal foregå. (Heidi har kontakten til dem) 

 

 

Med venlig hilsen  

Sekretær  

Britt Østergaard 


