Referat - bestyrelsesmøde d. 09-07-2017 Kl.: 1030.
1. Orientering vedr. Oberon.
• Kommende opgaver
o Plader
o Isolering loft
o Maling af ruf
o Maling af skanseklædning
• Kalender:
o Lystfiskertur med Smiff-lystfiskerafd.
▪ Afgang d. 5. August. [Skipper? / Gast?(HH)]
2. Godkendelse af ref. af 14-06-2017
• Godkendt u. bemærkninger
3. Regnskab/administrationen.
• Kontobeholdning: Kr. 19.100,• Kontingentindkrævning. 2. Kvt.
• Indkrævning af annoncesalg
o Breve og fakturakladder er udarbejdet, men ej afsendt.
4. Fondsarbejder.
• Ingen aktivitet
5. Sager til behandling og opfølgning.
• Vedtægtsændringsmøde med Johnny Hyden [19-09-2017 Kl: 1900]
• Har klubben modtaget en ny kontrakt vedr. booster, til underskrivning?
• Når JØNI returnerer fra ferie, skal vi så hurtig som muligt have læst og godkendt
kontrakt til godkendelse.
• SIGO rekvirerer i mellemtiden kontrakten hos Hans G.
• Har klubben modtaget en stykliste på installation af booster & fyldepanel?
• Stykliste ej modtaget.
• Debriefing Ift. Juniortur
• Juniorerne tilkendegav, at det havde været en rigtig god tur.
• Der blev dykket ved ”Den gamle havnemole”
• Hvor der blev kigget nærmere på flora og fauna.
• Debriefing ift. Skt. Hans.
• Stort telt m. siddepladser fungerede rigtig godt!
• Stor tak til FDF for lån af telt og bænke.
6. Rapport fra udvalgene.
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•

Teknisk udvalg. Kontaktperson: [JØNI]
• Der er fortsat få flasker til afhentning efter trykprøvning.
• Pågældende har fået besked.

•

Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [JOSE]
• Planlægning af ”udenbys” dykkerture?
• Herning: Tilsagn om perletræf på et tidspunkt i sept.
• Uge 38/40
• Sommertogt: Uge 28/29
• Oberon bliver ikke færdig til sommertogt.
• Læsøtogt: 10-13 august 2017 (Uge 32)
• Afh. Af om Oberon bliver færdig.
• Afholdes alternativt som juniortogt m. leje af sommerhus.
• Uddannelseshold duelighedsbevis?
• Til afholdelse i efteråret.
• Litteratur og materialer?
• Pris Kr. 3.250,- v./10 pers. (Har man praktisk del Kr. 2000,-)
• Hensigtserklæring om tilmelding: SIGO, JØNI, SANI, Mark, NIMU, DEMA,
THJØ, Jan K. Petersen, HH & PEPE.

•

Ungdoms- og UV-rugby udvalg. Kontaktperson: [GBIM]
• Opstart sidste uge i august.

•

Klubhus. Kontaktperson: [JØNI]
• Nedløbsrør og fugt i væg.
• THJØ taler med Dennis om det.

•

Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]
• Ribbåden
• Fejl på kortplotter, er der garanti?
• Nej, der er ikke garanti på plotteren.
• Hans G. har tilbudt at kigge på plotteren.
• Oberon
• Jf. pkt. 1.
• Rød gummibåd [NIMU]
• Skift af tændrør?

•

Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO]
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• Hvilke løse ender skal der følges op på?
• Tilbagelevering af fadølsanlæg.
• Opgørelse og afregning med dykkerskibene.
• Scanne bilag til PwC.
7. Kalenderen.
• Næste bestyrelsesmøde: 08-08-2017 Kl. 1900.
8. ”Safety-minute”
• Ingen aktivitet
9. Eventuelt.
• Nyt klubudstyr er blevet drøftet.
• Politik for drift af juniorafdelingen.
• Herunder evt. leje af udstyr.
• Købsaftale startpakke ABC-udstyr.
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