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Bestyrelsesmøde den 25/6 2014 kl. 19.00 
 

Fremmødte: Jørn, Mark, Simon, Gry og Britt 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 

Godkendt 

2. Rapport fra formanden. 

Intet nyt 

3. Rapport fra kasserer. 

- Dykkertræffet havde en samlet omsætning på 126.000 og et overskud på rundt regnet 

50.000. Årsagen er, at der i år har været flere af alt, flere dykninger, bedre barsalg osv osv. 

- Skt Hans gav i år et flot overskud på 12.888. 

- Derfor er der pr. dags dato på kontoen 197.391kr. 

Derudover er der kommet tilskud fra Frh. ordningen – 17.511kr i aktivitet og lokaletilskud. 

Oberon  27.384kr. Svømmehal 19.058kr. 

- Winkas bliver det bogføringsprogram vi kører med i fremtiden– det gamle program droppes 

og kobles sammen i det nye Winkas. Der skal bruges et nyt til program til træffet. 

4. Sager til behandling og opfølgning. 

a. Opbevaring af Ribben! 

Det er af havnen blevet påtalt, at der flere gange er blevet glemt at låse når man 

har hentet ribben – døren skal altid være aflåst. 

 

b. Oke 

Et af medlemmerne i Okes bestyrelse spurgte Skawdyks bestyrelse, om han 

skulle undersøge om Okes bestyrelse kunne være interesseret i at forære os 

Oke. Det tilbud har vi ikke sagt ja til, af flere årsager. Vi er i Skawdyk ikke 

interesseret i at stå med flere skibe end Oberon, Oke kræver store skipper 

papirer, dækket er i værre stand end Oberons, osv. Vi ser derfor ikke en fordel i 

dette  

 

c. Udbrændt bestyrelse 

Vi oplever i bestyrelsen rigtig meget modarbejde og negativitet. Dette punkt er 

efterhånden et tilbagevendende emne på vores bestyrelsesmøder, hvilket 

selvfølgeligt er meget ærgerligt og meget demotiverende for vores frivillige 

”gnist”. Vi ønsker ikke mere kritik, modvilje eller flabede svar/tiltale. Positiv 

kritik er mere end velkommen, og hvis man vil bidrage til klubbens drift er man 

meget velkommen i bestyrelsen.  

d. FB gruppen 

Vi vil i bestyrelsen have administratorretten til facebook gruppen. Vi vil ikke 

acceptere mere palauer på den internetside. Det er et af vores ansigter ud til 

omverden og det skal IKKE være barnlige diskussioner eller ytringer. 
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Rapport fra udvalgene. 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdale 

- Sikkerhedsmøde – evt. lave et samlet sikkerhedsmøde for de nordjyske 

klubber. For instruktører og teknisk udvalg.  Mark kontakter de andre og 

dsf. 

- Filterhus – kompressoren. Der er forældelses dato på filterne. Dernæst 

overvejes det om vi skal indkøbe nye huse og filtre som er større end dem 

vi har nu, så de kun skal skiftes en gang – det undersøges.  

- Der er over sommeren blevet skrue på kompressoren – af andre end 

Mark. Dette er simpelthen uacceptabelt og forekommer det igen, uden 

Mark er en del af det, kan det medføre en advarsel. 

- Værkstedet – adgang. Der kommer igen lås på klubbens reservedele til 

klubudstyret. Så fedt og O-ringe osv. ikke er frit for alle. 

- Påhængs motor i fremtiden på Oberon skal vi snart til at overveje en 

ny/ny brugt  hold øjnene åbne!! 

 

b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Britt Østergaard 

- Juniortogt – ligge i den første uge af børnenes sommerferie og kommer 

til at gå til Smøgen 

- Sommertogt – kommer i år til at ligge i uge 30 og tilmelding skal ske til 

Andrea. 

- Læsøtogt – bliver i år fra den 14. til den 17. august. Tilmelding til Mark 

Lonsdale 

- Sidste gang i svømmehallen er fredag den 20/6 

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

- Juniorerne er i fuld gang med at træne til at blive kompetente 

børnedykkere så de kan dykke med flasker på juniortogt. 

 

d. Klubhus. Kontaktperson: Jørn Nielsen / Niels Munck 

 

e. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen. Ribbåden Emil. Oberon Jørgen 

- Vi har fået stor støtte fra Energi Nord og vi laver derfor et print med 

deres logo bagtil på Oberon- J.O. 

- I samme omgang skal vi have lavet en ny banner med vores eget logo – 

J.O. – Opfølgning  Jørn kontakter Easy Print. 

 

f. Træfudvalg. Kontaktperson: J.O. 

Evaluering – Se under rapport fra kasser. 

 

5. Kalenderen.   

6. Eventuelt, herunder næste møde – 18/8  

Med venlig hilsen  

Sekretær 

Britt Holm Østergaard 


