
      

Dagsorden 28.04.2011 kl. 19.00 
 
 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 
  - Godkendt  

2. Rapport fra formanden. 
- Thomas har af personlige årsager valgt at trække sig fra bestyrelsen og derved også 
fra formandsposten. Mail er udsendt.    

 
3. Post ud- og indkommende. 

a. Post ind: 
- Afslag fra Hempel fonden angående at de ville støtte os med maling til 
Oberon. 
- Spar Nord fonden vil støtte os med 10.000kr til en ny påhængsmotor. 
 

b. Post ud: 
- Marianne som har siddet inde på DSF’s kontor og har hjulpet Skawdyk 
og bestyrelsen igennem mange år, har valgt at stoppe og vi har derfor 
sendt en buket og kort hvor vi siger tak for mange års samarbejde.  
- FF er søgt om støtten til gummibåd, afventer svar. 

 
4. Rapport fra kasserer. 

a. Baropgørelse – procedure vedr. taloner – når man har hævet penge skal 
kvitteringen i barkassen. 
 

b. Manglende medlemsbetaling er stadig et problem. 
  

5. Sager til behandling og opfølgning. 
a. Formandsposten. 

- Indtil videre træder Hans Henrik til som formand indtil bestyrelsen har 
konstitueret sig. 
- Da Heidi er suppleant og har sagt ja træder hun ind i bestyrelsen og 
kommer til at varetage klubhuset. Hun kunne desværre ikke deltage i 
mødet. 
 

b. Oberon møde 
- Der er udkommet et referat fra mødet. Der kom en masse forslag og 
gode ideer til Oberons fremtid i Skawdyk og der er nedsat en tænketank 
som skal arbejde videre med ideer og forslag. Se referat.  
 

c. Det servicerede udstyr 
- Kig under teknisk udvalg. 
 

d. Oberon’s kølhaling 
- Oberon er på land i 14 dage. Som medlem af Skawdyk er du også 
medejer af Oberon. Den skal males, lakeres og lysmaskinen skal 
installeres. Tilbud indhentes til kobling og kølesystem.   



 
e. Uddannelseshold CMAS*, CMAS** og Nitrox 

- Alle 14 nye dykkere har bestået deres CMAS* og CMAS** teori og 
mangler kun alt det praktiske. Weekend kurserne har været en succes.  
- Nyt CMAS* weekend kursus er under opsejling. 
 

f. Nitrox anlæg på Oberon 
- Der bliver taget kontakt til nogen initiativtagere og undersøgt priser, 
tages op på næste bestyrelses møde. 
 

g. Fridyknings kursus/arrangement 
- Gijs fastlægger en dato og arrangere.  
 

h. Kystlivredning 
- Poul bliver kontaktet om evt. informationsmøde – mail tilgår.   

 
6. Rapport fra udvalgene. 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Carsten Hansen. 
- Udstyr er blevet serviceret. Hans anbefaling er at vi stopper med at 
bruge vores regulatorsæt inden for de næste par år. Alle sæt er kommet 
tilbage. 
- Mail bliver sendt rundt med hvem der har fået godkendt flasker og 
hvem der må bruge klubbens fyldeanlæg eller ej. 

 
b. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen. 

- Der er kommet penge til ny påhængsmotor – 10.000kr fra Spar Nord.  
- Marinaen bliver sendt til eftersyn. 
- Redningsflåden skal til eftersyn. 
- Der snakkes om at oplærer nye skippere – mail kommer rundt om at ”gå 
til Oberon”. - Simon 

 
c. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Nicklas Larsen 

- Der snakkes om at lave to sommertoger. 
- Weekendtogter bliver arrangeret. 
- Onsdagsdyk starter igen – info tilgår.  

 
d. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard.  

- Der er repræsentantskabsmøde den 14/5 ang. uv rugby. 
- Pokalen for årets junior er blevet uddelt til Thea Fehsenfeld.  

 
e. Klubhus. Kontaktperson: Heidi. 
 
f. Træfudvalg. Kontaktperson: J. O. Petersen 

- Information tilgår 
 

 
 
 

7. Kalenderen.    
 
 

 



8. Eventuelt, herunder næste møde. 
 

- Næste møde bliver torsdag den 9/6 kl. 19:00 
 

 
 
Med venlig hilsen  
 
Sekretær Britt Østergaard 


