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Bestyrelsesmøde den 07/05 2014 kl. 19.00 
 

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

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 

Godkendt 

 

2. Rapport fra formanden. 

Intet nyt 

 

3. Rapport fra kasserer. 

- Pr. dags dato står der 118.000kr på kontoen, årsagen til det store beløb er, at depositum til 

træf er kommet ind og 8 ny indmeldte klubmedlemmer. 

- Gry forslår at vi laver bogføringsprogrammet mere passende i forhold til når vi skal time 

afregne til Frederikshavnerordningen – Gry undersøger dette. 

- Ud print referat af generalforsamlingen og lig det ned i klubben – Britt 

 

4. Sager til behandling og opfølgning. 

a. Generalforsamling 

Bestyrelsen konstituerer sig på følgende måde: 

Formand; Simon Hansen 

Næstformand og sekretær; Britt Østergaard 

Kasser; Gry Munck 

Teknisk udvalg; Mark Lonsdale 

Turudvalg/aktivitetsudvalget; Britt Østergaard 

Ungdoms- og uv-rugby udvalg; Britt Østergaard 

Klubhus; Jørn Nielsen 

Skibsudvalg; Simon Hansen 

Træfudvalg; Jørgen Petersen 

 

b. Opbevaring af Ribben! 

Vi mangler stadig en billig plads til vores ribbåd! 

-Jørn og Mark hører havnefoden om vi kan lave en ny aftale hvor vi kan hjælpe 

hinanden.  Facebook og sms omkring at vi mangler et sted til ribben. 

 

c. Gravstenene ude ved vejen 

Der er kommet ny ejer i forhold til de gravsten der står ude ved vejen ved 

klubhuset. Vi sætter prisen op til et meget beskedent beløb. De kan vælge 

mellem 4000kr i sponsorart, her kan de trække halvdelen fra. Eller 2100kr 

helårligt kontingent. Plus 200kr kontingent til en nøgle. – Gry kontakter dem 
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d. Stemningen i Skawdyk 

Der har i den seneste tid, i forbindelse med vores store sommerklargøring, 

været en masse mudderkasten offentligt, og ubehagelige henvendelser til 

bestyrelsen hvilket vi selvfølgeligt er nødt til at tage affære på. Man skal huske 

at vi sidder her frivilligt. 

Årsagen til at kølhaling og klubhusrenoveringen blev lagt efter hinanden, var så 

dem der ikke har interesse i Oberon kunne give et nap med til ALT det andet 

materiel vi har i klubben, så vi kunne blive hurtigst muligt færdige. Dernæst 

fjernede vi filtrehætterne til kompressoren, da vi sidste år erfarede at folk 

dykkede på trods af kølhaling, hvilket var meget demotiverende for de 

resterende som knoklede – der blev efterfølgende givet udtryk for, at dette 

kunne vi godt håndtere, så derfor bliv de geninstalleret.   

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der på mødet her var uenighed om 

hvilken konsekvens det skulle have for de personer, som er kommet med 

ubehagelige og skadelige henvendelser for klubben. Vi blev tildeles enige om, at 

en skriftlig henvendelse til de pågældende var på sin plads. 

Dernæst vil vi i bestyrelsen ikke se mere mudderkastning, dårlig tone eller på 

anden vis dårlig omtale på vores facebook side, da mange forældre, andre 

klubber og ikke mindst sponsorer ser med på denne side. Så har man 

KONSTRUKTIV kritik skal det var pr mail eller telefonisk kontakt til 

bestyrelsen. 

Som følge af dette bliver bestyrelsen, sammen med Lasse Haugaard, alle 

administratorer på vores facebookgruppe, så dette ikke kan forekomme igen. 

 

e. Opfølgning på Oberons kølhaling 

- Oberon var næsten færdig på under en uge - det er aldrig sket før. Der 

mangler stadig et par småting, som dem der skal på uddannelsestogt sørger for. 

- Der har været strøm i skibet, pga. den nye lysmaskine er installeret forkert. 

Seamech er i gang med at udbedre dette, og vil man gerne have den fulde 

tekniske forklaring, kan man kontakte Simon. Nordtek, Karstensens skibsværft 

og Niels Munck, som er uddannet maskinmester og har 20 års erfaring hermed, 

har set på den skade som er sket, og har vurderet at årsagen til, at der har 

været strøm i skibet skal findes og stoppes, men at det ikke er et problem som 

det er nu. Skruakslen skal ud om to år til det store hovedsyn og det kan sagtens 

være som det er indtil da.  

- Niels og Mark kører ned og tjekker bundventiler i morgen. 

 - Det blev kontrolleret dagen efter og så helt fint ud! 

 

f. Sms og kalender posten 

-SMS – Britt overtager SMS udsendelserne. Vi overvejer at have en back up 

udsender, så hvis Britt er i udlandet at posten kan overtage i den tid. 

- Klubhusudlejning – nøgle og kode udlevering samt booking sker gennem Jørn. 

Det koster 500kr for medlemmer og 1000kr for ikke medlemmer. Derudover 

koster det 600kr hvis der ikke bliver gjort rent. 
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g. Spar Nord støtter Skawdyk. 

Jørn får det sidste i hus, så vi kan tjekke ind i Skawdyk(facebook) og tjene en 

krone for hver gang. 

 

Rapport fra udvalgene. 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdale 

- Der står flasker med andet end luft og ilt i klubhuset, så vidt vi er 

orienteret, så er der ikke nogen som endnu er uddannet til at må dykke 

med dette. Sagen undersøges da vi i Skawdyk kun dykker efter det vi er 

uddannet til. 

- Vi vil gerne have lavet et sikkerhedsmøde så vi kan få revideret vores 

sikkerhedsregler så de er up to date.  

- Der er blevet foretaget service af kompressoren og den er fit for fight. 

Vi er gået tilbage til de filtre som vi havde til at starte med, kvaliteten er 

bedre og prisen er næste det samme som de andre. 

- Ultra renseren er kommet og den virker. Den er brugt til fyldehåndtag 

og skal bruges til når Mark skal servicere klubbens regulatorsæt. 

- Disciplin omkring flakserenseren – Der kan være fire flasker på af 

gangen, så hjælp nu hinanden og tag de sidste to med, når du sætte dine 

egne over. Dernæst ryd op efter brug og få det tørret og pakket tingene 

væk! – Følg den anviste brugsanvisningen til hvordan flaskerne skal renses 

- ellers køb din egen! Er man i tvivl kontaktes teknisk udvalg. 

- Vores gamle håndholdte Gps er død! Jørn har doneret sin egen til 

Skawdyk. Den skal opdateres og vi vil forsøge at kontakte Finn Frandsen. 

Han har mange vrag opdateret, hvilket vi håber vi kan overføre til vores -

Britt kontakter Finn. 

 

b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Britt Østergaard 

- Uddannelsestogt – Torsdag den 15/5 kl 19ca. sejler vi mod den sveske 

skærgård med forhåbning om, at vi kommer hjem med 10 1stjernet 

dykkere og 12 kommende og næsten uddannelse 2stjernet dykkere. Der 

bliver fuldt skib med 16 mand. Simon, Lasse og Britt er med som 

vådinstruktører og J.O. er med som landkrabbes instruktør og 

dykkerleder/skipper. 

- Juniortogt – Lørdag den 28/6 tager vi afsted med forhåbentlig skibet 

fuldt af børn og barnlige sjæle. Der er juniortogtsmøde onsdag den 11/6 

hvor de sidste ting bliver klarlagt. Britt vil forsøge til juniortræning at 

lave børnedykning med juniorerne, så de kan dykke med flasker når vi skal 

afsted. (Frederik, Jacob, Mia, Christine, Emil, Tobias, Christian, Morten, 

Mark, Nicklas, Nicolai, Sami + 4 voksne) 

- Sommertogt – kommer i år til at ligge i uge 30 og tilmelding skal ske til 

Andrea. 

- Læsøtogt – bliver i år fra den 14. til den 17. august. Tilmelding til Mark 

Lonsdale 
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- Svømmehal – pr 23. maj har vi kun fredag fra 19-20. Det er så få som 

benytter sig af tilbuddet, at det er spild at have svømmehallen en hel 

time fra 20-21. Vil man svømme fredag bliver det samtidigt med 

juniortræning hvor hallen deles op – Britt. Tirsdag holder tiden endnu.  

 

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

- Se ovenstående 

 - To juniorer er blevet/skal konfirmeres – stort tillykke til dem. 

 

d. Klubhus. Kontaktperson: Jørn Nielsen / Niels Munck 

- Hjemmesiden skal opdateres med et par forskellig ting – Jørn. 

- Klubhuset er så småt ved at være færdig med sin sommerrenovering. 

Der er blevet malet og møbleret om. Ordnet tagrender og udhæng. 

Gummibåden er lappet osv. osv. Der mangler stadig lidt småting i forhold 

til lidt el og der skal ryddes op i skuret, igen. 

 

e. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen. Ribbåden Emil. Oberon Jørgen 

- Vi har fået stor støtte fra Energi Nord og vi laver derfor et print med 

deres logo bagtil Oberon- J.O. 

- I samme omgang skal vi have lavet en ny banner med vores eget logo – 

J.O. 

- Nordea fonden kunne bruges i forhold til kommende fondssøgning 

 

f. Træfudvalg. Kontaktperson: J.O. 

- 38 tilmeldinger er der kommet ind og der kommer stadig tilmeldinger til. 

- Der skal pakkes programmer – J.O. sender en besked ud! 

- Opmærkning af vrag skal ske i god tid, hvilket der også kommer besked 

ud omkring. 

 

 

5. Kalenderen.   

6. Eventuelt, herunder næste møde. 25. juni er der næste møde kl 19. 

 

Med venlig hilsen  

Sekretær 

Britt Holm Østergaard 

 

  


