Referat – bestyrelsesmøde d. 29-10-2019 Kl: 1900.
Tilstedeværende: Thomas [THJØ], Hans-Henrik [HH], Gry [GBIM], Josefine [JOSE] & Peter [PEPE].
Fraværende: Niels [NIMU], Mark [MALO] og Jørn [JØNI],
Referent: PEPE.

1. Rapport fra Jørn
• Jeg har lagt en konvolut i bilags-postkassen med lidt gæld Osv.
• HH har tømt postkassen
• strøm til kompressor ?? thomas har du styr på det eller skal jeg spørge Steen Jørgensen ?
• Elektrikeren kommer Lørdag d. 02-11-2019.
• fonds søgning til FF (Lars Tesgaard er kommet med i bestyrelsen ) i kan bare ringe og snakke
med ham hvis i vil til at søge 24487975
•
• Lions er godkendt til max 10.000 har vi gang i et tilbud fra seamech
• Ja, THJØ er på sagen
• Der er rykket så sent som i dag…
• Skagen visefestival lød positive så her venter vi i spænding
• Det lyder godt!
• reparation af Oberon ?? har vi tilbuddet fra Jobi så kan jeg godt prøve at snakke med Jens
Venø
• Ja, THJØ har indhentet tilbud fra Jobi
• er der nogen der har forbindelse til Tuborg/Carlsberg 2 nye køleskabe alla vedhæftede ville
være dejligt et til os og et til udlejning
• Der er ikke umiddelbart nogle med kontakter til de store bryggerier, men man
kunne jo prøve Carlsberg Sportsfond, selvom det nok lægger uden for deres
fondat.
2. Godkendelse af referat 10-09-2019
• Godkendt u. bemærkninger.
• ÆBLESKIVER - JOSE
3. Næste bestyrelsesmøde
• 10-12-2019 kl.: 1900
4. Regnskab/administrationen.
• Kassebeholdning: (273.000,-) Afventer restanter.
• Børneattester
o Der er indhentet børneattester på: GBIM, NIMU og Svendensen
• Restancer
o Flere juniorer mangler at betale.
o Der er sendt rykker ud til samtlige restanter.
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5. Rapport fra udvalgene.
• Teknisk udvalg. Kontaktperson: [MALO]
• Kompressoropdatering
• MALO har installeret kompressoren og flaskebanken
• Der er udført egenkontrol af systemet
• Elektrikeren foretager det sidste EL-arbejde d. 02-11-2019.
• Herefter godkender BAY systemet endeligt
•

Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [JOSE]
• Divers Night: 4 tilmeldte.
• Julefrokost: tilgår.

•

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

•

Juniorerne er begyndt at spille Rugby, men grejet er af ældre dato.

•
•
•

Kunne FF søges?

Indmeldelsesblanketter skal deles ud til nye juniorer (4).
Julearrangementet i svømmehallen er blevet drøftet

•

Klubhus. Kontaktperson: [JØNI]
• Nedløbsrør, som sædvanlig.

•

Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]
• Intet at bemærke.

•

Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO]
• Udgår.

6. Fondsarbejder.
• Ønsker
o Påhængsmotor
o Sidescanner
o Udskiftning af diverse lønningsplanker og skandæk – Oberon (THJØ, spørger Simon)
o BCD’er til Juniorer (MALO- indhenter tilbud)
o Gummibåd til Oberon
o VHF-Radio, plotter og scanner til Rib
o Nyt udstyr til UV-rugby
•

Ideer til nye fonde?
o Anlægspuljen PEPE
▪ Påhængsmotor
▪ Udskiftning af diverse lønningsplanker og skandæk
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•

o

DIF og DGIs foreningspulje GRY & JOSE
▪ VHF-Radio, plotter og scanner til Rib

o

ENV-fonden
▪ Udskiftning af diverse lønningsplanker og skandæk

o

Friluftsrådet: ”Danmark under vandet”
▪ Udstyr til juniorer
• BCD’er 2 L, 6 M og 2 S.
• Hætter og bolde til UV-Rugby

o
o
o
o

Frederikshavn Handelsstandsforening - opløsning?
Vanggaardfonden
(Roblon Fonden)
SparNord-fonden

Fonde der er blevet søgt:
o Friluftsrådet – Påhængsmotor
o Skagen Havn – Halleje
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