
 

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

 

Referat bestyrelsesmøde d. 24-08-2016 Kl: 1900. 

 

Tilstedeværende: JØNI, SANI, GBIM, NIMU, THJØ, JO & PEPE. 

Fraværende: SIGO & DEMA 

Referent: PEPE. 

 

    

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

 Afsluttede opgaver.  

o Lønningen er færdiglakeret.  

 Kommende omkostninger. 

o Ankerspil og kapstand er bestilt. 

o Tilbud på aptering af maskinrum i Norisol, Kr. 22.000,-   

 Beløb bevilliget  

o Nylontrods til anker.  

o Afslibning af dæk.   

 Eventuelt. 

o Et ikke klubmedlem, der har ofret store mængder tid og kræfter på Oberons 

renovering er blevet bevilliget et gavekort på Kr. 600,-   

 Opdatering af sponsorskilt: 

o Jul Nielsen.  

 

2. Godkendelse af ref.  

 Godkendt uden bemærkninger.    

 

3. Opdatering af budget.  

 Indsende regninger til udligning m. Mærsk Fondet. 

o Regning fra EUC Nord er modtaget. 

 Nye regninger indarbejdes. 

o Jf. regninger fra sidste bestyrelsesmøde.  

 

4. Regnskab/administrationen. 

 Klubbens driftsbeholdning: Kr. -48.000,-  

 Bemærkninger fra kasséren: Det aktuelle overtræk på kassekreditten forventes udlignet 

snarligt.  

 Kontering af bilagene til MKRO.[SANI, GBIM & PEPE] 

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

 Kontingentrestancer. [JO] 
o Der er p.t., for januar kvartal, fire restanter. 

 Betaling af træftrøjer. 
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o Har betalt: Jesper, PEPE, THJØ & Josefine 
 

5. Fondsarbejder. 

 Ideer til nye fonde? (frister?) 
o Anlægspuljen. 

 Udarbejdelse af nye Fondsansøgninger.[SIGO, JØNI, THJØ & DEMA] 

 

6. Sager til behandling og opfølgning. 

 Klubhusudvalget indhenter et tilbud på et evt. nyt alarmanlæg.   

o Punktet er udsat til opfølgning i 2017 

 Generel opdatering af klubbens vedtægter.  

o Punktet er udsat til opfølgning i september.  

 Deltagelse i fritidsmessen i Kultur- og fritidscenteret d. 04-09-2016.  

o Orienterende referat fra mødet 22-08-2016. 

o Opstilling d. 03-09-2016 Kl.: 1300-1700 

o Brainstorming ift. standens opbygning og udseende. 3x3m. 

 Huskeliste og evt. plantegning udarbejdes. 

 Pavillon, diashow, giner m. gammelt/nyt grej.  

 Bemanding lørdag (opsætning): NIMU & PEPE   

 Bemanding søndag: THJØ, Josesfine, GBIM, NIMU, JØNI, Jesper & PEPE (SIGO) 

 Svømmehal 1300-1500 

 Hvordan kan Skawdyk lave noget PR? 

 
7. Rapport fra udvalgene. 

 Teknisk udvalg. Kontaktperson: [JØNI] 

 Udsende opkrævning af fragt og trykprøvning. [THJØ] 

 Er der tilgået yderligere oplysninger om indkøb af booster? 

 Booster er bestilt. Til kr. 25.000,-   

 

 Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [GBIM] 

 Evaluering af ”Læsøtogt med rib og sommerhus.” 

 Der var fuldt hus på en både god og hyggelig tur, men det var ikke de 

største dybder der blev nået. 

 Ølvraget indfriede ikke forventningerne!   

 Planlægning af ”udenbys” dykkerture? 

 Grenaa. 

 Svendborgsund, Ærøfærgen. 

 I efteråret planlægges et foredrag om vrag med sprængstof /v. Michael Topholm. 

 Uddannelseshold til duelighedsbevis? 
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 JØNI indhenter oplysninger om underviser, pris mv. 

 

 Ungdoms- og UV-rugby udvalg. Kontaktperson: [GBIM] 

 Hvordan var fremmødet ved opstart d.d. 

 Seks juniorer åbnede sæsonen med flasker på ryggen.   

 Fire juniorer er dog faldet fra, da tidspunktet er ugunstigt. 

 Kan man evt. flytte tiden til et mere gunstigt tidspunkt. 

 Haltider undersøges inden der sættes annonce i avisen.  

- JØNI kontakter hallen. 

 Evt. Stranddyk med juniorerne – søndag d. 28-08-2016  

 

 Klubhus. Kontaktperson: [JØNI & DEMA] 

 Fryseren bag baren?  

 Afløb i afferskningskar.  

  

 Et nyt telt er fundet til erstatning for det gamle ved Dancover. Pris: Kr. 6.825,- 

 JØNI sender en mail til Jan Lassen. 

 

 Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]  

 Ribbåden [Emil] 

 Er der indkøbt en ny styrbord lanterne?  

 Oberon [JO]  

 Jf. punkt 1. 

 Rød gummibåd [NIMU] 

 Pontonen taber luft.  

 

 Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO] 

 Udsendelse af reminder til sponsorer.  

 Kan SIGO henvende sig til JO?  

 

8. Kalenderen. 

 Næste bestyrelsesmøde: 12-09-2016 Kl.: 1900 

 Maltatur: Udsat til foråret! 
 

9. ”Safety-minute” 

 Forskellige aktuelle temaer er blevet drøftet.  
 

10. Eventuelt  

 Ingen bemærkninger.  
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