Tilstedeværende: Sisse [SIGO], Hans-Henrik [HH], Thomas [THJØ], Josefine [JOSE], Lasse [LAHA], & Peter
[PEPE].
Fraværende: Jørn [JØNI], Niels [NIMU] & Gry [GBIM]
Referent: PEPE.

1. Oberon
• De første sejladser er forløbet godt.
• Autopilot er blevet finjusteret.
• Krængningsprøve er umiddelbart forestående.
• Midlertidig godkendelse søges gjort permanent, idet diverse anmærkninger er blevet udbedret.
• Installation af kompressor i maskinrum drøftet mht. manglende nedkøling og udluftning.
• Trin 1: Overvåget afprøvning af kompressor med infrarødtemperaturmåler uden
maskindriftstemperatur.
• Trin 2: Overvåget afprøvning af kompressor med infrarødtemperaturmåler ved
maskindriftstemperatur.
• Udredning af brændstofs- og driftsøkonomi er hensigtsmæssig mhp. At tilvirke en
sejlestandard.
• Man kunne overveje at sjattanke for at få et overblik over brændstofsøkonomi.
2. Godkendelse af referat
• Godkendt u. bemærkninger
3. Regnskab/administrationen.
• Klubbens driftsbeholdning:
o (Kr. 49.500)
4. Fondsarbejder.
• Ideer til nye fonde?
o Anlægspuljen (1. sept.) => Kompressor
o Spar Nord Fonden. (15 aug.) (15. nov.) => Kompressor (filterhus)
o Nordea Fonden – det gode liv. => Kompressor ca. kr. 15-20.000,o ENV fonden (15. Juli) => Kompressor // Oberon??
o Blue Water Shipping Fonden. => ??
o Rent kyst linje.se
5. Sager til behandling og opfølgning.
• Status på renovering af fylderum
• Fylderum er taget i brug
• Loft er færdig
• Bordplade
• Grovsortering af klubgrej
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• En del olgagrej er blevet solgt internt og under træf.
Børneattester
• Sagsbehandling i gang, behandlingstid ca. 8 uger
Udskiftning af celle i Continox
• Fuldført
Registreringsattest på trailer rekvireres ved motorkontoret.
• Under behandling.

6. Rapport fra udvalgene.
• Teknisk udvalg. Kontaktperson: [LAHA]
• LAHA bestiller filtre til kompressor.
• Fuldført.
• Flaskeeftersyn:
• Finder sted til efteråret => (Vedtægtsændring)
•

Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [JOSE]
• Sommertogt: Uge 29. (13-07-2018 til og med 20-07-2018)
• Infomøde 22. juni 2018
• Læsøtogt: Uge 32. (torsdag-søndag) (http://www.renkustlinje.se/)
• Maks 16. pers. Min. 18 år.
• Pris tilgår.
• Tilmeldinger: 5 stk.
• Skt. Hans aften – planlægning
• Telt, borde og bænke – FDF
• Jenner er kontaktet.
• Fadølsanlæg

•

Ungdoms- og UV-rugby udvalg. Kontaktperson: [GBIM]
• Juniortogt: 01-07-2018 til og med 04-07-2018. Skipper: JO/Simon

•

Klubhus. Kontaktperson: [JØNI]
• Problemer med alarm. Udskiftning af batteri.
• Batteri bestilt

•

Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]
• Ribbåden [Emil]
• Gashåndtag/regulator i stykker. [LAHA & Kenth]
• To løsninger er blevet drøftet.
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Nyt oxygensystem installeret
• Regning tilgår.
Ribskipper-orientering i løbet af efteråret.

• Oberon
• Jf. pkt. 1
• Rød gummibåd
• Dæksel til brændstoftank er itu.
• Reservetanken kan installeres, hvis slangekoblinger tilpasses.
•

Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO]
• Debriefing
• Et lille, men godt træf.
• Vejret var med os, og der blev dykket igennem.
• Baraktiviteterne var mindre, formentlig pga. intensiv dykning.
• Træffet var organisatorisk mere overskueligt.
• Kutter og naturdyk blev efterlyst.
• Mødepligt med åbning fredag aften, fungeret fint.
• Systemet bag grupperne skal ændres.
• Opgørelse af træf af økonomi.

7. Kalenderen.
• Næste bestyrelsesmøde: 03-07-2018 Kl: 1900.
• Åbent skib og jomfrutur med Oberon: 30-06-2018 [THJØ og JO]
o Planlægningsmøde:
8. ”Safety-minute”
• Udgår.
9. Eventuelt
• Sponsortavle
o Der indhentes konkrete tilsagn.
o Udformning af et formelt skriv [PEPE]
• Nye haltider
o Voksensvømning ligger efter juniortræning – Onsdag kl. 1900-2000 med mulighed for
forlængelse til kl. 2100.
• Implementering af GDPR
o Oprydning af fysisk arkiv [HH]
o Retningslinjer for brug af SMS, mail og sociale medier, skal udarbejdes.
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