Referat – bestyrelsesmøde d. 02-10-2018 Kl: 1900.
Tilstedeværende: Sisse [SIGO], Jørn [JØNI], Lasse [LAHA], Josefine [JOSE], Thomas [THJØ], Niels [NIMU] &
Peter [PEPE].
Fraværende: Gry [GBIM] og Hans-Henrik [HH]
Referent: PEPE.

1. Godkendelse af referat.
• 07-08-2018: Godkendt u. bemærkninger
• 13-09-2018: Godkendt u. bemærkninger
2. Næste bestyrelsesmøde
• 06-11-2018 Kl. 1900.
3. Regnskab/administrationen.
• Debriefing vedr. ny tilskudsordning.
• Overblik og plan for klubbens økonomiske situation
o Tilgår i nov. Når HH er tilbage
• Klubbens driftsbeholdning:
o THJØ har udsendt rykkere til skyldige debitorer.
o Udvidelse af kassekredit.
o Forespørgsel ved kommunen om finansiel ordning indsendt.
4. Sager til behandling og opfølgning.
• Sponsortavle på gavl.
• 7-8 sponsorer har givet tilsagn.
• THJØ har udarbejdet kontrakter, faktura tilgår pr. 01-11-2018.
• Debriefing: Åbent skib
• Vejret kunne have været bedre.
• Beskedent fremmøde, men alle interesserede var ude at prøvesejle.
• Sisse og JO holdt to gode taler.
• Fin artikel i Skagen Onsdag.
5. Rapport fra udvalgene.
• Teknisk udvalg. Kontaktperson: [LAHA]
• Ingen bemærkninger.
•

Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [JOSE]
• Divers Night: 03-11-2018 Kl. 2018
• Forplejning er indkøbt.
• Fastelavn: 02-03-2018
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•

Ungdoms- og UV-rugby udvalg. Kontaktperson: [GBIM]
• Uddannelsesstruktur fra snorkeldykker til flaskedykker.
• Uddannelse 1-stjernet:
• Instruktør: Britt (LAHA)
• Onsdagssvømning => onsdagsdyk:
• Teoriweekend: februar/marts
• Åbent vand dyk: april/maj

•

Klubhus. Kontaktperson: [JØNI]
• Klubben er optaget:
• Optaget 13-10-2018

•

Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]
• Ribbåden [Emil]
• Ribtrailer – bremser skal kontrolleres før syn.
• JOSE spørger en bekendt, om vedk. Vil kontrollere bremser.
• JOSE får registreringsattesten med.
• Gashåndtag/regulator i stykker. [LAHA & Kenth]
• THJØ hører Kenth, hvordan det ser ud med gashåndtag.
• Kabler er kommet.
• Oberon
• Indkøb af stævnrørsfedt bevilliget.
• Anmodning om køb af reserve og sliddele.
• NIMU udarbejde en liste ifm. Næste afmønstring.
• Orientering: Tjekliste i tilsynsbogen skal gennemgås ifm. sejlads.
• Rød gummibåd
• Påhængsmotor
• Et overslag over reparation afventes => videre beslutning træffes
herefter. => Intet nyt.
• Udsat foråret 2019.

•

Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO]
• Træfudvalgsmøde: 23-10-2018 kl. 1900 [SIGO udsender indkaldelse]
• 2019 => 40 års træfjubilæum
• En mulighed?? => Nemtilmeld.dk [THJØ]
• Promovering af træf? (online markedsføring)

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

6. Fondsarbejder.
• Ideer til nye fonde?
o Spar Nord Fonden. (15. nov.) => Ny påhængsmotor.
o Nordea Fonden – det gode liv. => Kompressor ca. kr. 15-20.000,o Blue Water Shipping Fonden. => ??
7. ”Safety-minute”
• Intet at bemærke.
8. Eventuelt.
• LAHA har anmodet om, at få lov til, at udmelde sig af bestyrelsen [(”Skawdyk”)] pr. 01-01-2019
pga. travlhed.
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