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Referat – bestyrelsesmøde d. 09-06-2020 Kl: 1900. 

 

1. Godkendelse af referat 05-05-2020 

• Godkendt u. bemærkninger  
 

2. Næste bestyrelsesmøde  

• 11-08-2020 Kl. 1900  
 

3. Særlige punkter ved dagens møde:  

• Corona-støtte 

o Intet nyt, men ansøgningerne står ikke i mål med den afsatte pulje. 

o Svar forventes med udgangen af juni.  

• Skt. Hans 

o Turistkontoret har ikke meldt noget ud endnu. 

o Under de nuværende restriktioner forventes det ikke, at Skt. Hans kan afholdes.  

• Juniortogt 

o Togtet kan kun afholdes i DK 

o Mandskab: GBIM, MALO, JØNI, (Jenner) & (PEPE) 

o MALO stiller som skipper lørdag til mandag  

o Lænsepumperne skal tilses inden afgang  

o Forventet mål: Læsø m. forbehold for vejrforhold.  

• Håndtering af dykkerture for gæster 

o Coronasituationen kan øge efterspørgslen på dykkeraktiviteter i DK.  

o Er vi klar til at håndtere evt. forespørgsler.  

▪ Prislister findes i kompressorrummet. 

 

4. Regnskab/administrationen. 

• Kassebeholdning: 

o  (199.092,-) 

• Restancer 
o Hvordan er status på kontingentindbetalinger?  

▪  Der er fortsat nogle få restanter.  
 

5. Rapport fra udvalgene. 

• Teknisk udvalg. Kontaktperson: [MALO] 

• Er forsvunden octopus dukket op?  

• Den er fortsat ikke dukket op.  

• Tørdragtstørringsanlæg 

• Det opsættes ved lejlighed. 
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• Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [JOSE] 

• Uddannelse 2020 

• Uddannelse er udsat til 2021 – medmindre Simon og Britt flytter til Skagen 

og afholder uddannelsesweekend i efteråret.  

• Annoncering og informationer søges udmeldt i efteråret.  

• Kursister fra 2019 søges færdiggjort i indeværende sæson.  

• Oprydningsweekend i havnen 

• Evt. lørdag 05-09-2020 & søndag 06-09-2020 

 

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

• Vild-weekend – afholdt 

• Vejret var ikke med juniorerne hele tiden, men de blev presset og 

grænserne blev flyttet.  

• Tak til Aalbæk Camping for venligt udlån af pool-område.  

 

• Juniortogt – togtet er ikke aflyst endnu 

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

• Jf. pkt. 3 

 

• Klubhus. Kontaktperson: [JØNI] 

• Oprydning og rengøring gennemført i klublokaler 

• Oprydning i skueret mangler fortsat 

• Simon planlægger at tage det op næste gang han er i Skagen 

• Klubben trænger til udvendig vedligeholdelse – reparation og maling  

  

• Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]  

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

2020).  

• Skipper søges fortsat! 

• Mulige skippere: Kent og John A (evt. Simon) 

• MALO & NIMU kan ikke. 

• Kølhaling [THJØ] 

• HH oplyser, at klubben gerne må anvende slæbestedet i Aalbæk jf. Simon 

• Oberon kan evt. sejles til Aalbæk efter Juniortogt. D. 02-07-2020 

• PEPE oplyser, at Oberon har problemer med at lænse.   

• Der bevilliges midler til en ny VHF til RIB-båden 

 

• Træfudvalg. Kontaktperson: [THJØ]  
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•  Træf genoptages i 2021  

 

6. Fondsarbejder. 

• Tilsagn om midler er givet fra  

• Elling Tømmerhandel har købt en plade på gavlen 

 

• 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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