Bestyrelsesmøde den 02/09 2015 kl. 19.00
Fremmødte: Jørn, Gry Sisse, Lasse, Thomas, Simon. , og Erik
1. Fremlæggelse af Oberon projekt, projektet er godt i gang på fredag har vi forhåbentlig
demonteret det sidste og rengjort maskinrum.
2. Godkendelse af ref. fra sidst. Godkendt.
3. Rapport fra formanden.
Rettelse af vedtægter vil foregå snarest af Jørn og Simon.
Der mangler børneattester fra Gry, Niels, Lasse og Erik
4. Rapport fra kasserer Vi har 206331,13 på kontoen
Sager til behandling og opfølgning

Rapport fra udvalgene.
a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Lasse
-Lasse er ved at undersøge prisen på nye filterhuse til vores klub
kompressor.
-Lasse indhenter priser på nye veste og slanger til vores udlejningsudstyr.
-forbundet og arbejdstilsynet er kontaktet for at få regler om indretning
af kompressorrum.
-beredskabsplan skal revideres.
-der indhentes priser på installation af iltflasker uden for klubhuset.

a.

Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson Sisse
-Det er meget sløjt med aktivitet, bl.a. pga. det dårlige vejr, Sisse vil lave
nogle flere sociale arrangementer til efterår og vinter folk skal være
meget velkommen til at komme med ideer.
- der er indkøbt kort til vores rib båd som dækker hele Nordeuropa, det
giver mulighed for at lave mange ture. Men vi mangler en der vil stå for
det.

b. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard og Gry
Vi har et alvorligt problem med fremmødte til rugby og juniortræning. Vi
skal gøre en stor indsats hen over sommeren for at rekruttere nye
medlemmer.
-Sisse foreslår ungdoms uv-rugby.
Jørn tager kontakt til skolerne for at lave et rekrutterings program
Frederikshavn dykkerklub er kontaktet med henblik på at lave fælles uv
rugby.
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c.

Klubhus. Kontaktperson: Jørn Nielsen / Niels Munck/Dennis
-Alarmen skal indstilles Jørn vil prøve at finde en løsning.
Der indhentes priser på nyt ens service til klubhuset.
-Lasse stiller forslag om at få lavet et plant gulv i skuret, så er der nogle
der har lyst til at hjælpe så kontakt Lasse.
-jan Lassen har forespurgt om klubben vil købe hans telt

d. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen. Ribbåden Emil. Oberon
Jørgen. Rød gummibåd Niels.
30 hk evinrude?
Lystfisketure(fremsendt mail) der skal undersøges om vi må sejle når det
er direkte udlejning. Jørgen kontaktes.

e.

Træfudvalg. Kontaktperson: J.O.

5. Kalenderen.
6. Eventuelt, herunder næste møde.

Med venlig hilsen
Formand Simon Hansen
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