Bestyrelsesmøde den 18/8 2014 kl. 19.00
Fremmødte: Jørn, Simon, Gry, Mark og Britt
1. Godkendelse af ref. fra sidst.

Godkendt
2. Rapport fra formanden.
Intet nyt
3. Rapport fra kasserer.
- Der står 173.186kr på kontoen, efter der er betalt diverse små regninger.
- Der kommer regninger snart på forsikringer. Ikke alle vores forsikringer er ved 1.st marine,
men når de resterende kontrakter udløber flyttes disse forsikringer også over i 1.st marine.
Sager til behandling og opfølgning.
a. Opbevaring af Ribben!
Opfølgning
b. Stakittet ved hovedvejen
Vi har fået tilladelse til at lave stakittet om, ud til hovedvejen. Det er ikke
Skawdyk der står for dette, men firmaet der ejer gravstenene, som er stillet op
ved hovedvejen.
c. Køb af motor
Vi er i Skawdyk blevet tilbudt at købe en brugt motor til Oberon for 50.000kr. Vi
er i gang med at undersøge, om vi kan skaffe pengene igennem fondssøgning.
Bestyrelsen undersøger stadig omstændighederne, og der kommer en opfølgning
senere. Da beløbet er så stort skal der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling hvor det besluttes om det er værd at investere. Der er mange
fordele ved en ny, brugt motor en af dem er bl.a. at flere nemmere vil kunne lære
at sejle Oberon.
Rapport fra udvalgene.
a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdale
- Sikkerhedsmøde – Mark har taget kontakt til klubberne i Nordjylland.
Hjørring, Hirtshals og Frederikshavn er interesseret. Mark tager kontakt
til DSF, med henblik på at de kan vejlede os. Vi tænker nogle af emnerne
er; alle de ulykker der er sket det seneste år, hvorfor? Tekniske dykning.
Erfarne 2stjernet dykkere i forhold til dekodykning.
- Vi skal have købt nye filterhuse på et tidspunkt og det undersøges
stadig hvad der kan svare sig.
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b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Britt Østergaard
Svømmehals opstart fredag den 22/8 kl 19:00 – 21:00
c.

Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard
Juniorafdelingen mangler børn, og vi har snakket om at tage kontakt til
Frederikshavn kommunes ungdomsskole for at se om vi herigennem kan få
flere børn med i vandet.

d. Klubhus. Kontaktperson: Jørn Nielsen / Niels Munck
- Simon har skaffet en ny håndvask til toiletterne.
- Bryghuset har spurgt om de kan låne vores lokaler når de har øl
smagning, mod betaling. Vi har sagt ja, på betingelse af at vi selvfølgeligt
har fortrinsret.
e.

Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen. Ribbåden Emil. Oberon Jørgen
- Jørn får styr på det med logoerne. Mellem 300kr og 500kr

f.

Træfudvalg. Kontaktperson: J.O.

4. Kalenderen.
5. Eventuelt, herunder næste møde; torsdag den 25/9 kl 19:00

Med venlig hilsen
Sekretær
Britt Holm Østergaard
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