Referat bestyrelsesmøde d. 06-06-2016 Kl: 1900.
Tilstedeværende: SIGO, JØNI, THJØ, GBIM, NIMU, JO & PEPE.
Fraværende: DEMA.
Referent: PEPE.
1. Godkendelse af ref.
 Referatet er betinget godkendt, idet der er taget notat af en rettelse vedr. deltagende pers.
ved nærværende bestyrelsesmøde.
2. Opdatering af budget.
 Budgettet er ajourført ift. JO’s orientering
3. Regnskab/administrationen.
 Klubbens driftsbeholdning: Kr. 4.900,00
 Der forefindes ingen forfaldende regninger til udligning.
 Kassér-posten besættes af Sanne.
4. Sager til behandling og opfølgning.
 Klubhusudvalget indhenter et tilbud på et evt. nyt alarmanlæg.
o Punktet er udsat til opfølgning i 2017.
 Oplysninger om beredskabsplan for psykologisk krisehjælp skal tilpasset ved DSF? [GBIM]
o Arbejdet pågår.
 Er der indhentet pris på automatudluftning på kompressor (Oberon)? [Teknisk udvalg]
o Prisen anslås til Kr. 15.000, Generel opdatering af klubbens vedtægter.
o Punktet er udsat til opfølgning i september.
 Skawdyk deltager i fritidsmessen i Kultur- og fritidscenteret d. 04-09-2016.
o Må svømmehallen anvendes til prøvedyk?
 [SIGO] spørger ifm. d. 07-06-2016
5. Rapport fra udvalgene.
 Teknisk udvalg. Kontaktperson: [JØNI]
 Status mht. servicering af klubgrej?
 Serviceringen er næsten færdiggjort.
 2. stk. regulatorsæt mangler.
 2. flaskeeftersyn. [LAHA]
 Trykprøvning, sidste frist 06-06-2016.
 SIGO spøger, om LAHA vil være behjælpelig med afsendelse.
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Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [GBIM]
 Planlægning af ”udenbys” dykkerture?
 Grenaa.
 Svendborgsund, Ærøfærgen.
 Internt biologikursus inkl. ferskvandsdyk.
 Forventes gennemført i aug. el. sept.
 Skt. Hans. 24-06-2016.
 Turisthus Nord, har givet tilladelse til, at Skawdyk forestår forplejning.
 Husk byttepenge!
 Opstilling af telt.
 Der er givet tilsagn om, at vi kan låne et telt.
 Bemanding: [LAHA]
 Indkøb og udbringning af varer.
 JØNI har bestilt øl.
 Bemanding.
 [Gitte B., Dorte, Jan, SIGO, LAHA, THJØ, GBIM & PEPE]
 Indsamling af vragbøjer ved Uggerby Strand.
 Finn Frandsen har indhentet benævnte bøjer.



Ungdoms- og UV-rugby udvalg. Kontaktperson: [BRØS, LAHA & GBIM]
 BRØS efterspørger hjælp til planlægning af juniortogt.
 SIGO spørger LAHA om det kunne have interesse, at tage del i
planlægningen.
 Juniortogt, koncept: Fra svømmehal til hav – En overraskelse…
 Indkaldt til fordelingsmøde i SKFC tirsdag d. 07-06-2016 KL 16.30 [SIGO & LAHA]
 LAHA påtager sig fra næste sæson Juniortræningen.



Klubhus. Kontaktperson: [JØNI & DEMA]
 Nyt service/Køkkengrej.
 NIMU: Har forespurgt rundt i miljøet, men der er p.t. ikke noget på markedet.



Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]
 Ribbåden [Emil]
 Ribben er blevet rengjort og man har søgt efter lækage.
 Der er splejset nyt tovværk.
 Styrbord lanterne er itu.
 Oberon [JO]
 JO mangler hænder.
 JO efterspørger, at der fremadrettet er en tættere dialog ml. bestyrelse og JO.
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 Det er blevet aftalt, at man ved hvert bestyrelsesmøde indleder mødet med en
gensidig orientering ml. bestyrelse og JO ang. Oberon.
 JO er ikke på Oberon i flg. perioder:
 09-06-2016 til 10.06-2016.
 15-06-2016 til 05-07-2016.
 25-07-2016 til 15-08-2016.
 Orientering fra JO.
 Tankpåfyldningsdæksler samt rørføring i dæk er færdiggjort.
 Arbejdet med udstødningsanlæg pågår i skrivende stund.
 Aptering af maskinrum tiltænkes påbegyndt som det næste.
 JO, efterspørger hjælp til at få transporteret bommene ned til havnen.
 JO, efterspørger en skriftlig aftale om fremtidig sikring af deltagelse i
Oberons togter og ture.
 Rød gummibåd [NIMU]


Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO]
 Endelig økonomiske afslutning pågår.

6. Kalenderen.
 Næste bestyrelsesmøde: 20-06-2016 Kl: 1900.
 Skt. Hans. Aften. 23-06-2016
 Juniortogt: 24-06-2016 til 27-06-2016.
7. Eventuelt.
 Aalborg dykkerskole tilbyder at yde en uforpligtende henvisningsrabat på 10%. samt et
klubtilskud på 5% af momsbeløbet.
o Bestyrelsen bevilliger indgåelse af benævnte rabatordning.
 Den ”nye” iltsensor er produceret i 2011, med en holdbarhedsperiode på max 1 år.
o JØNI taler med Mark om reklamation.
o En ny iltsensor er bestilt.

Skagen Sportsdykkerklub - SKAWDYK
Chr. Xs Vej 39, 9990 Skagen : 35 13 83 10

