
      

Bestyrelsesmøde den 4/9 2013 kl. 19.00 
 

Fremmødte: Mark, Jørn, Lasse, Simon, Gry og Britt 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 

Godkendt 

2. Rapport fra formanden. 

Jørgen har lavet en ansøgning til anlægspuljen på 130.000kr i henhold til renovering af 

Oberon. 

3. Rapport fra kasserer. 

Næsten alle har betalt fra diverse togter.  

Skt. Hans aften arrangementet gav 27.095kr i overskud med en omsætning på 33.015kr alt i 

alt. 

Det sidste opgørelse af dykkertræf mangler stadig, men den er lige rundt om hjørnet. 

 

4. Sager til behandling og opfølgning. 

 

a. Nøgler til klubhuset 

Punktet udgår 

 
b. Forsikring/er (gry) 

Status er at vi har to erhvervsforsikringer den ene er der 2 år tilbage på. Den 

blev tegnet tilbage i 80’erne og er ved Tryg- denne skal fornyes hvert 5. år. Den 

anden løber årligt fra Codan som vi har haft siden 2007. De to forsikringer 

overlapper hinanden, men vi er i gang med at undersøge sagen så vi kun har en 

dækkende erhvervsforsikring. 

 

c. Ribbådslogbog til godkendelse 

Godkendt Simon laver de sidste op følgende ting. – herindunder også en 

skipperliste.  

Emil laver løbende ribb kursus så man kan blive skipper. Emil er også den 

ansvarlige for ribben sammen med Simon i skibsudvalget.  

 

d. Sejllads med Oberon – skipperpapirer. 

Vi snakkede med Jens på Hirsholmene og han gjorde os opmærksom på at han var 

blevet underlagt nye regler i forhold til at sejle med betalende gæster. Han 

mente at disse regler også omfatter os. J.O. er på sagen og kontakter en inden 

for branchen.  

 

e. Dato for overrækning af penge fra Spar Nord 

Freddag den 6/9 kl. 20:00 

 



f. Børneattester 

Simon kontakter HH og finder ud af den alm procedure. 

  

g. Nyhedsbrev  

Vi vil forsøge os med at sende et nyhedsbrev rundt til klubben en gang hver 

anden måned hvor vi i bestyrelsen skiftes til at skrive. 

 

5. Rapport fra udvalgene. 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdale 

Udstyret bliver misvedligeholdt, så bliver der ikke skrevet i logbogen, og 

folk roder og sviner i kompresser rummet som de ikke engang ville gøre 

det hjemme.  

Derudover er vi ALLE for dårlige til at kontakte Mark når noget er 

defekt. 

   

b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Lasse Haugaard 

- Nitrox kursus 12., 13. oktober. Den 12. oktober er der klubaften hvor 

forbundet stiller en mand som kan svare på spørgsmål omkring DSF, 

CMAS, teknisk udvalg og meget meget mere – han har fingeren på pulsen 

mange steder. 

-Tur til Sallingsund Aqua park – information tilkommer. 

- Datatrackers – kommer tre styk og der kommer info på hjemmesiden. 

 Hyperbar.dk kan du finde mere  

 

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

- Vi havde et kanon godt juniortogt og håber på mere fremgang i 

afdelingen. Der er kommet en forespørgsel på mere aktivitet for de unge 

nyuddannede. – Jeg arbejder på sagen 

 

d. Klubhus. Kontaktperson: Jørn 

Tagrenderne – er på vej.  

Oprydningsdag og rengøringsdag sms tilkommer – Lasse  

 

e. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon (Martin) 

 - Nyt spil på ribben  

 - Hængslerne på styrepulten er defekte 

 

f. Træfudvalg. Kontaktperson: J.O. og Mark 

 

6. Kalenderen.  

7. Eventuelt, herunder næste møde. Onsdag den 30/10 – uge 44 

  

 

Med venlig hilsen  

Sekretær  


