Referat – bestyrelsesmøde d. 04-06-2019 Kl: 1900.
Tilstedeværende: Thomas [THJØ], Hans-Henrik [HH], Mark [MALO], Gry [GBIM], Niels [NIMU] & Peter
[PEPE].
Fraværende: Jørn [JØNI] & Josefine [JOSE]
Referent: PEPE.
1. Godkendelse af referat.
• Godkendt u. bemærkninger
2. Næste bestyrelsesmøde
• 06-08-2019 kl.: 1900
3. Regnskab/administrationen.
• Kassebeholdning: Kr. (267.498, -)
• Sparekassen Vendsyssel – Eksponering? [JØNI]
o Sejltur med forplejning – Dato??
• Børneattester
o MALO, JØNI, THJØ, JOSE, GBIM, NIMU, LAHA, HH, PEPE, Mark, Simon og Britt?
• Restancer: Ca. Kr. 7.000,4. Sager til behandling og opfølgning.
• RIB-trailer er nu indregistreret og synet.
5. Rapport fra udvalgene.
• Teknisk udvalg. Kontaktperson: [MALO]
• Flaskerenser/flaskerensning
• Fuldstændig opdateret, istandsat og testet
• MALO har modtaget sponsorater for Ca. Kr. 4.000,• STOR Tak til Jan Bork, FF og M/S Nordsea
• Kompressoropdatering
• MALO, NIMU & Emil har holdt et møde om de nærmere detaljer om
opsætning.
• BAY kommer d. 06-06-2019 og servicere kompressoren – I samme
anledning gennemgår MALO opsætning med BAY.
• Det er OK at klubben selv trækker rør, men det skal være trukket på
forhånd. Således skal BAY godkende rørføringen.
• Klubben skal selv stille med en elektriker, til at installere timeren. Det er
imidlertid ikke sikkert, at NIMU og Emil er hjemme, når BAY kommer. En
elektriker må i så fald hidkaldes.
• Vi står Pt. uden flasker til flaskebanken. Vi får ikke svar tilbage fra vores
kontakt fra Perlen.
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• MALO kontakter AGA, for at få et godt tilbud.
• Enten 4 X 50Ltr. Eller 3 X 80Ltr
• Skurret samt Kompressor- og flaskerummet er ryddet op.
• Klubudstyr
• Tilbud på nye BCD’er afventes.
• Regulatorsæt efterlyses pr. FB og Messenger.

•

Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [JOSE]
• Debriefing - Duelighedsprøve 10-05-2019 til og med 12-05-2019.
• Alle har bestået teoretisk prøve!
• 5 pers. Mangler praktisk prøve.
• ”Praktisk prøve i Oberon”
• Overvejelser omkring Skt. Hans 23-06-2019
• Skawdyk er officielt tilmeldt.
• Opslag på FB – Efterspørger hænder?
• Ambitioner fastsættes afhængigt af hjælpende hænder.
• NIMU forhører sig hos FDF.
• Direkte appel til juniorforældre..?!
• Miljøprojektet – Park og vej
• Maj/Juni Snorkeldykkere [GBIM]
• Må flaskedykkere deltage?
• September flaskedykkere [MALO]
• Gerne en lørdag.
• November (Divers Night)
• Læsøtogt 29-30-31 aug. 2019
• Sommertogt – Uge 29 (m. afgang fredag i uge 28)

•

Ungdoms- og UV-rugby udvalg. Kontaktperson: [GBIM]
• Juniortræning flytter i åbent vand pr. 05-06-2019.
• Uddannelseshold af CMAS*, fælles aktivitet med Frederikshavn Dykkerklub.
• Alle mangler nu kun sidste og 5. dyk.
• Gryden skal holdes i kog – LAHA har sagt OK for at dykke til aktuel
maxdybde. Nye dykker må gerne lægge vejen forbi juniortræning ved
molen.
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• Juniortogt 28-06-2019 til og med 02-07-2019, med afgang lørdag morgen kl. 0300
og hjemkomst tirsdag aften.
• Skipper: MALO og JØNI i forening.
• Besætning: GBIM (Rulle?)
• Tilmeldinger: Jakob, Silke, Asbjørn, Sandra, Jean

•

Klubhus. Kontaktperson: [JØNI]
• Nedløbsrør [JØNI]
• Køleskabslås [THJØ]
• THJØ har rettet stakittet op!

•

Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]
• Ribbåden [Emil]
•
• Oberon
•

•
•

Redningsveste
• Indkøbt til en meget fin pris.
- Tak til FF
• Alle veste er mærket med Skawdyk og størrelse
Bordben er lavet færdig
• THJØ arbejder på bordplade.
Kølhaling (20. eller 21-06-2019)
• Afventer at komme på land.
• Utæthed i rorstammen

• Rød gummibåd
• Er tilbage fra reparation og holder luft
• JØNI har udfærdiget en ny bagplade
• MALO har malet alle bundplader.
• THJØ afventer at få svar på om påhængsmotor kan redes.
•

Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO]
• Træfmøde afholdt
• Foreløbige opgaver er blevet fordelt på arbejdsgruppen.
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6. Fondsarbejder.
• Ideer til nye fonde?
o Nordea Fonden – det gode liv. => Kompressor ca. kr. 15-20.000,o Frederikshavn Handelsstandsforening - opløsning?
o Vanggaardfonden
o DIF og DGIs foreningspulje
7. ”Safety-minute”
• Opdriftsmidler er blevet drøftet
• Herunder at gummi på overtryksventil kan vende sig under belastning.
8. Eventuelt.
• Printe skal afhentes hos Dansommer.
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