Bestyrelsesmøde den 06/05 2015 kl. 19.00
Fremmødte: Jørn, Gry Sisse, Lasse, Thomas, Simon.
1. Godkendelse af ref. fra sidst.
2. Rapport fra formanden.
Rettelse af vedtægter vil foregå snarest af Jørn og Simon.
Der mangler børneattester fra Gry, Niels, Lasse og Erik
3. Rapport fra kasserer
Skawdyk vil blive tilmeldt forenings el?
Skawdyk er blevet tilmeldt klubliv Danmark vi håber det kan give lidt penge.
Eftersyn af redningsflåde er betalt.
Lotek, Trykprøvning er betalt
Div. byggematerialer til klubben er betalt
98 904 kr. står på kontoen derudover er der for 46 000 på vej for salg af aktier. Udover det
står der 68 750 kr. på en separat konto til Oberon.
Sager til behandling og opfølgning

Rapport fra udvalgene.
a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Lasse
-1. hjælps kassen og oxy boksen skal efterses- Lasse og Simon samtidig
skal der laves en føhj. Kasse til uddannelsesbrug.
-forbundet kontaktes for at få regler om indretning af kompressorrum.
-beredskabsplan skal revideres.
-Flasker er trykprøvet og kommet tilbage
-Flaskerenseren er igen gået i stykker efter at have været lavet 3 gange.
-Begge kompressoren er serviceret af Bauer.
-Alle klubflasker er rensede og ventilerne rensede.

a.

Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson Sisse
-Der reklameres for at udefra kommenene kan komme og dykke med os på
hjemmeside og Facebook. Udefrakommende kan komme med på vores
telefonliste. Priserne er træfpriser og for sammenarbejdes klubber er
prisen 250 kr.

b. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard og Gry
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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.
Jørn tager kontakt til skolerne for at lave et rekrutterings program
Frederikshavn dykkerklub er kontaktet med henblik på at lave fælles uv
rugby.
c.

Klubhus. Kontaktperson: Jørn Nielsen / Niels Munck/Dennis
-Alarmen skal indstilles Jørn vil prøve at finde en løsning.
-Jørn Lyth forhøres om hvad han skal have for at skrabe belægningen af
vores gård.
Der indhentes priser på nyt ens service til klubhuset.

d. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen. Ribbåden Emil. Oberon
Jørgen. Rød gummibåd Niels.
-Der skal indkøbes olie og bådene klargøres.
-Oberon er blevet kølhalet(Næsten)
Prisen for styrehus er givet, bestyrelsen enige om at gå i gang efter der
har været møde for klubbens medlemmer.
-Ribbåden er blevet flyttet til Gjøl marine som har fundet fejlen i
ledningsnettet. Den afhentes onsdag den 20/5
-<Vi havde et uheld med vores 30 hk evinrude som blev tabt, den er lavet
ved Gjøl marine og køre igen, den afhentes sammen med ribben.

e.

Træfudvalg. Kontaktperson: J.O.
Der er medarbejdermøde til træffet den 11. maj

4. Kalenderen. Næste møde onsdag den 17 juni kl 19.00. åbent bestyrelsesmøde starter kl 18.30
(tilmelding er påkrævet)
5. Eventuelt, herunder næste møde;
Der købes en gave til Jørgen som tak for det store arbejde han har gjort ved vores kølhaling.

Med venlig hilsen
Formand Simon Hansen
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