
 

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

 

Referat – bestyrelsesmøde d. 05-05-2020 Kl: 1900. 

 

Tilstedeværende: Thomas [THJØ], Hans-Henrik [HH], Gry [GBIM], Josefine [JOSE], Niels [NIMU] & Jørn 

[JØNI], Mark [MALO] & Peter [PEPE].  

 

1. Godkendelse af referat 11-02-2020 

• Godkendt u. bemærkninger.  
 

2. Næste bestyrelsesmøde  

• Tirsdag d. 12-05-2020  
 

3. Særlige punkter ved dagens møde:  

• Træf 

o Der ansøges om særlig Corona-støtte  

• Skt. Hans 

o Der ansøges om særlig Corona-støtte 

• Renovering af Oberon 

o Det er primært planker over vandlinjen, som er saneringsmodne, jf. Simon H.  

o Oberon kan komme på land ved Frederikshavn museumsbedding m. adgang til 

værksted og uden tidsbegrænsning. 

▪ THJØ kontakter Simon mht. om Oberon kan komme på land i Aalbæk.  

o Kontrol af zinkanoder og provisorisk rensning af bund under vand. 

o Oberon kan med fordel tages på land i sensommeren/efteråret.  

 
4. Regnskab/administrationen. 

• Kassebeholdning: 

o Kr. (227.000,-)  

• Restancer 
o Hvordan er status på kontingentindbetalinger?  

▪ Restance på kr. 7-8.000,- 
o Hvordan er status på indkrævning efter trykprøvning? 

▪ Alt er betalt.  

• Har Helle Seifer, BDO, fået en opmærksomhed?  
o HH følger op  

 

5. Rapport fra udvalgene. 

• Teknisk udvalg. Kontaktperson: [MALO] 

• Nye BCD´er ankommet 

• De sidste regulatorsæt er næsten færdig.  

• Octopus efterlyses 

• Tørdragtstørringsanlæg – monteres ifm. arbejdsdag.  
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• Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [JOSE] 

• Uddannelse 2020 – afventer situationen omkring corona. 

• DM i maveplask / dødsspring 23-05-2020 – Aflyst pga. corona. 

 

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

• Vild-weekend – gennemførsel er ikke umiddelbar realistisk.  

• Operativ enhed: GBIM, Jenner & PEPE.  

• Planlægning/rute/fortælling 

• Logistik-kompagni: JØNI & MALO 

• Juniortogt – togtet er ikke aflyst endnu 

• Forventet dato: 27-06-2020 til og med 02-07-2020.  

•  Skipper søges! 

 

• Klubhus. Kontaktperson: [JØNI] 

•  Intet at bemærke.  

 

• Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]  

• Forespørgsel, Skivedyk: Anholttur enten uge 37 (10-09-2020 til og med 13-09-

2020). [Skipper??] 

• Kølhaling Jf. pkt. 3 [THJØ] 

• NIMU kigger på varme Oberon 

• Muligheder er blevet drøftet.  

 

• Træfudvalg. Kontaktperson: [THJØ] Jf. pkt. 3. 

•  Genoptages ved møde d. 12-05-2020 

 

6. Fondsarbejder. 

• Tilsagn om midler er givet fra  

• Elling Tømmerhandel  

• Evt. kandidat til sponsor-væg.  

• JØNI gensender mail til Elling tømmerhandel vedr. nyt logo.  

 

• Ønsker  
o Sidescanner  
o VHF-Radio, plotter og scanner til Rib 
o Nyt udstyr til UV-rugby  

 

• Ideer til nye fonde? 
 

7. Eventuelt 
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