Bestyrelsesmøde den 18/3 2015 kl. 19.00
Fremmødte:
1. Godkendelse af ref. fra sidst.

Godkendt
2. Rapport fra formanden.
Vi har solgt foreningens danske bank aktier da de var i en meget høj kurs samtidig har vi
lukket vores konto i danske bank da vi betalte gebyr hvert år og den åd derfor sig selv op.
Avisen er kontaktet med henblik på at lave en annonce da vi både mangler rugby spillere og
juniorer
First marine er kontaktet med hensyn til Passager Forsikring på Oberon, tvivlen består i om
det er erhverv eller ej når vi sejler med lystfiskere og svaret fra søfartsstyrelsen er ”det får
vi af se når vi har haft den første retssag”. Forbundet arbejder på en løsning.
Rettelse af vedtægter vil foregå snarest af Jørn og Simon.
3. Rapport fra kasserer 94 238,57 kr. dertil kommer 58 000. som står på Oberon konto.
Vandforsyningen, renovation, Nordtek (Oberons nye motor) og bdo er blevet betalt. Der er
solgt for 12 000 kr. i annoncer til træfbladet
Der har fra 27 januar til 10 marts været 170 kr. i underskud i baren!!!!!!!!!!
Der er indkøbt nyt køleskab til klubhuset.
Gry syntes at hjemmesiden er kedelig
Sager til behandling og opfølgning.
-Oberons venner kontaktes med henblik på at vide hvad deres hensigt er Simon

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.
-Der har været afholdt 1* uddannelse
-Der er udskiftet filtre på kompressor i klubhus
-Der har været afholdt flaskeeftersyn
-Flaskerenseren er igen blevet lavet, måske skal der laves en ekstra?
-Et klubmedlem har forhørt sig om man kan blive fritaget for
flaskeeftersyn. Svaret er nej som klubmedlem skal man have efterset
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sine flaske man kan sikkert lave en aftale med en fra teknisk udvalg om at
man ved lejlighed kan få efterset sine flasker når man alligevel er i byen.

a.

Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson Sisse
-Aktivitets møde er afholdt,
-Kalender er blevet lavet og annonceres i klubhus og på hjemmesiden.
-Sisse undersøger om ture der annonceres ved vores samarbejdspartnere
og omvendt bliver rundsendt.
-Klubsammenarbejdet tages op til revidering med de andre klubber, vores
forslag er 250 kr. for alle former for dyk for en hel dag

b. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard og Gry
Der laves en artikel om rugby og juniorholdet
Børne attester indsamles og sendes til politiet
c.

Klubhus. Kontaktperson: Jørn Nielsen / Niels Munck/Dennis
-På arbejdsweekend 18. april skal der laves udendørs skab til iltflasker,
kompressorrummet skal opgraderes, diverse oprydning samt rengøring,
nyt lys i stuen, nedløbsrør, sortering af køkkenudstyr, samt lave lydanlæg.
-Mærker i gulv efter udlejning?
-Alarmen skal indstilles?
-Der er monteret nyt køleskab
-Lyd og lys er lavet over baren
-Jørn Lyth forhøres om hvad han skal have for at skrabe belægningen af
vores gård.

d. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen. Ribbåden Emil. Oberon
Jørgen. Rød gummibåd Niels.
- rib båd er fortsat til reparation og der er indkøbt en ais sender så vi
ikke får flere ulykker med over Sejling af større både når vi dykker,
prisen er 5500
-Logbog til rib er lavet til rib båden og den røde gummibåd.
-Der skal indkøbes olie og bådene klargøres.
-Oberon tages på land den 20. april
-Erik laver fortsat ansøgning til sidescanner

e.

Træfudvalg. Kontaktperson: J.O.
Der laves medarbejdermøde til træffet den 11. maj.
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4. Kalenderen. Næste møde onsdag den 29. april kl 1900
5. Eventuelt, herunder næste møde;
Vi vil lave Åben time før bestyrelsesmøde hvor medlemmer kan komme med spørgsmål til
bestyrelsen. Tilmelding er nødvendig. Der skal udsendes et brev til klubbens medlemmer
om dette- Simon.
Skawdyk vil blive tilmeldt forenings el. Nærmere information vil tilgå.

Med venlig hilsen
Formand Simon Hansen
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