Bestyrelsesmøde 29.05.2013 kl. 19.00
Fremmødte: Mark, Jørn, Lasse, Gry, Simon og Britt
1. Godkendelse af ref. fra sidst.

Godkendt.
2. Rapport fra formanden.
Intet at bemærke.
3. Rapport fra kasserer.
-Ny dankort terminal købes da den gamle gik i stykker til træffet. Det skulle koste 3000 at
lave den gamle og da der kommer nye regler fra januar får vi en ny der overholder de nye
regler til reparations prisen.
-Der er i øjeblikket 77.677. kr. på kontoen
-Træffet er ved og blive gjort op og det ser yderst fornuftigt ud.
-Vi er blevet pålagt revision af frederikshavnerordningen og det er et større stykke arbejde
til frivilligt personel.
4. Sager til behandling og opfølgning.
a. Diverse service i klubhuset
Niels Munch er i gang med at lave rydde op i redskabsskuret
Dennis har lovet at vores tagrender.
b. Dankortterminal
Se ovenstående.
c. Huskelister til fartøjerne + gummimåtter til ribbåden
Simon skal lave huskelister til rib med hvilken olie der skal på de forskellige både
osv.
-Der laves en introdag til brug af rib båd Emil.
-Gummimåtter til rib købes (Martin)
-Stativ til flasker skal laves Mark + Lasse.
-Anordning til ankertov skal laves samt forstærkning hvor flasker slæbes over
ponton. Simon,
-Nye ruller og ruller til enden af trailer skal købes.
d. Passager forsikring på Oberon!
Alle der sejler med Oberon meldes ind på dagsbasis hvori de så er forsikret på
årsbasis.
e. Aktivitets logblade
Der laves nye logblade

f. Åben kutter aflyst
g. Skt. Hans – to telte med mad eller vin. Vi kan sælge vand, sodvand, øl the og
kaffe. De sørger for telt, bar og bord. Vi står for indkøb fra kl 17 - ..
8 mand til opsætning og 8 til opsætning. – Gry snakker med folkene.
h. MC træf
Hvis der er nogle som er interesseret i at give en hånd med hvor pengene går til
os. Sms kommer ud hvor folk kan melde ud om de er interesseret – Simon snakker
med Jan.
5. Rapport fra udvalgene.
a.

Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdale
Slangerne på kompressoren er lige nu til undersøgelse, så de gamle er
monteret. O2 måleren som Mark har bestil hjem, er der en fejl på, så de
er sendt ind igen.
Vi skal til at finde ny leverandør af ilt til næste år. Vi overvejer at lave en
dykker alu flaske til ilt redningsflaske til rent ilt som skal monteres fast
på ribben, for på den måde at spare lejen på flaskerne.
Eanpot – Flemming Holm.

b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Lasse Haugaard
- Dyk med DSF -1. juni – 4 tilmeldte.
- Ingen tilmeldinger på Gry’s togt, endnu ud over hendes familie 6stk.
- uge 30 er der 8 tilmeldte til.
- turen bliver udbudt til andre klubber for begge togter.
Dagsprisen bliver prisen pr dyk, som er træf priser. Og derudover bliver
der udgifter til mad, og fyldning af luft. De betaler ikke for brændstof.
Samarbejdsklubber betaler præcis det samme som os og derudover 100kr
pr dag.
c.

Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard
-Juniortogt/uddannelsestogt uge 27 – skipper. Emil, Lasse, Jørn, Mark,
Gry og Britt 16 deltagere i alt

d. Klubhus. Kontaktperson: Jørn
e.

Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon (Martin)7
-der holdes åbent skib på Oberon på de dage hvor medlemmer har tid, vi
kan imens gå og male og lakere. folk kan så komme ombord og se, men det
er på vores præmisser.
- Trin er knækket af til styrhuset.
-Der kommer nyt køleskab ombord på Oberon. – Jørn
-Nye tændrør på Marinaen – den klarer Lasse.

f.

Træfudvalg. Kontaktperson: J.O. og Mark
- se ovenstående

6. Kalenderen.

7. Eventuelt, herunder næste møde.
10.juli kl. 19:00

Med venlig hilsen
Sekretær
Britt Østergaard

