Bestyrelsesmøde den 30/10 2013 kl. 19.00
Fremmødte: Mark, Jørn, Gry, Simon, Britt, Lasse
1. Godkendelse af ref. fra sidst.

Godkendt
2. Rapport fra formanden.
Intet nyt.
3. Rapport fra kasserer.
77.581 kr. på kontoen. Der er kommet et par betalinger ind fra leje af Oberon og næsten alle
kontingenter er blevet indbetalt. Vi betaler to elregninger, og det mistænkes at den ene er
fra den gang skuret blev vores, hvor den ikke er blevet afmeldt – Gry følger op på det.

Opfølgning – det viste sig, efter et større detektiv arbejde fra Niels, at vi har betalt
for kommunens parkerings automat siden 2009. Det er ca. 10.000kr der er tale om. Der
følges selvfølgeligt op på sagen.
4. Sager til behandling og opfølgning.
a. Seneste nyt omkring forsikring
Intet nyt, men det undersøges fortsat.
b. Opfølgning på Oberon – skipperpapirer.
Intet nyt, men det undersøges fortsat.
c. Julefrokost/stop i svømmehallen/pokaler
Afslutning den 6/12 efter svømmehal. Julefrokost bliver lørdag den 7/12. sidste
års manglende tilmeldinger gør at vi forsøger os med en lørdag.
Lav afstemning på facebook ang. pokaler.
d. Sikkerhedsregler til rebreather.
Når man går over til teknisk dykning - som dykning med rebreather, gælder der
nogle specielle regler i forhold til deres udstyr og den måde der dykkes på. Nogle
af de regler som gælder for ”alm.” dykning gælder derfor ikke for dem. Vi
undersøger om der skal laves sikkerhedsregler for rebreather dykning. - IAND –
tysk.
5. Rapport fra udvalgene.
a.

Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdale
-Vi er på udkig efter en alu flaske som vi kan fastmontere på
ribben/Oberon til ilt i tilfælde af ulykke. Vi har de små ”stage ilt flasker”
nu, men de er meget hurtigt tomme når det bliver alvor.
-Gummimåtter til ribben er vi ved at få indkøbt.

b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Lasse Haugaard
Diversnight den 7/11 kl. 20.13
c.

Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard
Vild weekend - en hjælpende hånd.

d. Klubhus. Kontaktperson: Jørn Nielsen
Der er et par lamper udendørs som er gået i stykker. De bliver erstattet
og bragt i orden.
e.

Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen (Martin)
-Vinterklargøring af Oberon. Segl og kompressoren med hjem.
-Der er stadig fonde søgning i gang og vi afventer svar.
-Diverse fartøjer skal serviceres både rib og Evinruden. Simon laver en
aftale med dem Unisafe.

f.

Træfudvalg. Kontaktperson: J.O.
Skawtræf 2013 gav et overskud på 34.000kr.
Vi skal til at gøre os tanker omkring om vi vil afholde træf til næste år.
Skal der være en konsekvens ved ikke at hjælpe under træf – en ”bøde” /
kontingent stigning på 1000kr - så man i det mindste kan betale sig fra
det. Melder man ikke tilbage så godtages det som at man godkender
kontingent stigningen. Reglen skal gælde alle aktive – alle der har
stemmeret.
Mark trækker sig til næste års træf pga. arbejde både før, under og
efter træf.

6. Kalenderen.
7. Eventuelt, herunder næste møde.
Digital postkasse er blevet oprettet.
Næste møde – onsdag den 11/12 kl. 19
Med venlig hilsen
Sekretær
Britt Østergaard

