
 

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

 

Referat bestyrelsesmøde d. 14-07-2016 Kl: 1900. 

 

Tilstedeværende: SIGO, THJØ, GBIM, DEMA, JO & PEPE. 

Fraværende: SANI, JØNI & NIMU. 

Referent: PEPE. 

    

    

1. Orientering vedr. Oberon m. deltagelse af JO. 

 Igangværende opgaver. 

o Rørføring til udstødning. 95% færdig.  

o Stort og lille Lukaf skal slibes, grundes og males anden gang. 

 En større utæthed i skanseklædning ved støtterne i bagbord og en mindre 

utæthed i styrbord udbedres.  

 Afsluttede opgaver.  

o Generatoren isættes.  

o Nedgang til maskinrum udvides. 

o Nødudgangsluge. 

o Luftindtag til maskinrum. 

 Kommende opgaver/omkostninger. 

o Aptering i maskinrum.  

 Tilbud fra Norisol afventes [JO står for kontakten]  

o Nordtek er opsøgende ift. at finde et ankerspil der passer. 

 Det ankerspil der var sat i udsigt passede desværre ikke. 

o Når stort og lille lukaf er færdigmalet, kan elinstallationer igangsættes.   

 Eventuelt. 

o Der savnes frivillige hænder på Oberon, som noget nyt forsøger man at kombinere det 

frivillige arbejde med grill eller anden klubaktivitet. Flg. dage er blevet udtaget: 

 Søndag d. 17-07-2016 Kl.: 16:00 

 Tirsdag d. 19-07-2016 Kl.: 16:00 

 Torsdag d. 21-07-2016 Kl.: 16:00 

 Søndag d. 24-07-2016 Kl.: 16:00 

 Onsdag d. 27-07-2016 Kl.: 16:00 

 Søndag d. 31-07-2016 Kl.: 16:00 

 

2. Godkendelse af ref.  

    Godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Opdatering af budget.  

 Indsende regninger til udligning m. Mærsk Fondet. 

o Regning fra EUC Nord afventes fortsat. 

 Nye regninger indarbejdes. 
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Skagen Sportsdykkerklub - SKAWDYK 
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o Jf. regninger fra forrige bestyrelsesmøde. 

 

4. Regnskab/administrationen. 

 Klubbens driftsbeholdning:  

 Bemærkninger fra kasséren. 

o En kassekredit er blevet bevilliget hos SparNord.  

 Kontering af bilagene til MKRO.[1. prioritet, arb. I grupper] 

 ”WinKAS” forløbig tilpasning af special-felter til anlægskartotek. [PEPE] 
o Forventes oprette i efteråret.  

 Kontingentrestancer. [JO] 
o Banken kontaktes mht. yderligere indbetalingsoplysninger. 
o DEMA har kontaktet medl. med en formodet restance med opfordring til udligning.   

 Betaling af træftrøjer. 
o Har betalt: Jesper, PEPE,   

 

5. Fondsarbejder. 

 Ideer til nye fonde? (frister?) 

 Udarbejdelse af nye Fondsansøgninger.[1. prioritet, arb. I grupper] 

 

6. Kalenderen.  

 Næste bestyrelsesmøde: 02-08-2016.   

 Læsøtogt: 18-08-2016 til 21-08-2016. 

 Maltatur: Forventeligt uge 42.  
 

 

 

javascript:void(0)
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3-aOYnqfLAhWsHpoKHcKBBrkQjRwIBw&url=http://www.skagensavis.dk/2009/01/22/skawdyk-skagen-sportsdykkerklub-indkalder-til-general-forsamling.html&psig=AFQjCNErBuSjsrT49H-Usji2P9Un99-UKw&ust=1457187926606970

