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Referat bestyrelsesmøde d. 10-08-2016 Kl: 1900. 

 

Tilstedeværende: SIGO, JØNI, SANI, GBIM, NIMU, THJØ, DEMA & PEPE. 

Fraværende: JO 

Referent: PEPE. 

    

1. Orientering vedr. Oberon m. deltagelse af JO. 

 Udsat pga. at JO har ferie.  

 

2. Godkendelse af ref.  

 Godkendt, under forbehold af, at dato for bestyrelsesmødet er ændret fra 02-08-2016 til 10-

08-2016   

 

3. Opdatering af budget.  

 Indsende regninger til udligning m. Mærsk Fondet. 

o Regning fra EUC Nord afventes fortsat. 

 Nye regninger indarbejdes. 

o Jf. regninger fra sidste bestyrelsesmøde.  

 

4. Regnskab/administrationen. 

 Klubbens driftsbeholdning: -40.000,-  

 Bemærkninger fra kasséren.  

o SANI har ingen bemærkninger 

 Kontering af bilagene til MKRO.[1. prioritet, SAN,I GBIM & PEPE] 

 ”WinKAS” forløbig tilpasning af special-felter til anlægskartotek. [PEPE] 
o Udsat til efteråret.  

 Kontingentrestancer. [JO] 
o JØNI oplyser, at netbanken nu indeholder de nødvendige indbetalingsoplysninger.  

 Er der udbetalt for meget depositum til Bastian. 
o  

 Betaling af træftrøjer. 
o Har betalt: Jesper, PEPE, THJØ og Josefine 

 

5. Fondsarbejder. 

 Ideer til nye fonde? (frister?) 

 Udarbejdelse af nye Fondsansøgninger.[1. prioritet, SIGO, JØNI, THJØ & DEMA] 

 

6. Sager til behandling og opfølgning. 

 Klubhusudvalget indhenter et tilbud på et evt. nyt alarmanlæg.   

o Punktet er udsat til opfølgning i 2017 
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 Generel opdatering af klubbens vedtægter.  

o Punktet er udsat til opfølgning i september.  

 Skawdyk deltager i fritidsmessen i Kultur- og fritidscenteret d. 04-09-2016.  

o Brainstorming ift. standens opbygning og udseende.  

 Evt. Liste udarbejdes. 

 Bemanding?  

 
7. Rapport fra udvalgene. 

 Teknisk udvalg. Kontaktperson: [JØNI] 

 Udsende opkrævning af fragt og trykprøvning. [THJØ] 

 Opkrævning sker ved afhentning. Uden undtagelse! 

 Tom iltflaske til udskiftning hos AGA, Frederikshavn. 

 2 stk. retur til AGA, men kun 1. stk. til opfyldning.  

 Indkøb af booster.  

 En CE-godkendt booster koster ca. 20-25.000,-  

 Et køb er godkendt af bestyrelsen. 

 Sikkerhedsregler udformes inden feb. 2017. [(DSF kontaktes)] 

- Sikkerhedsregler skal godkendes på GF.  

 

 Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [GBIM] 

 Læsøtogt med rib og sommerhus. [THJØ] 

 Foreløbige tilmeldinger: Josefine, THJØ, GBIM, NIMU, Jens Emil. DEMA, 

Finn & John ”Børst” 

 Planlægning af ”udenbys” dykkerture: 

 Grenaa. Ultimo August 

 Svendborgsund, Ærøfærgen. 

 I efteråret planlægges et foredrag om vrag med sprængstof /v. Michael Topholm. 

 Skal det meldes ud, at det planlægges at oprette et uddannelseshold til 

duelighedsbevis?  

 [JØNI kommer tilbage med info.] 

 Hvad vil det koste pr. person? 

 Hvem kunne afholde det? Varighed mv.? 

 

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

 Hvornår er der opstart?  

 Juniortræning om onsdagen kl.: 18:00 til 19:00. 

 Opstart fra d. 24.08.2016. 

 Pause fra d. 21.12.2016 til 11.01.2017 

 Annonce skal i avisen [GBIM] 

 Skal der opstilles uddannelsesmål?  
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 GBIM tager udgangspunkt i ”fridykkeren” 

 Kan der samles sammen til et UV-rugby-hold (min. 8 pers.) 

 Enten tirsdag el. fredag.  

 

 Klubhus. Kontaktperson: [JØNI & DEMA] 

 Fryseren bag baren?  

 Skal der indkøbes et barkøleskab?  

 Afløb i afferskningskar.  

 Telt: Pris på nyt afventes.  

 

 Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]  

 Ribbåden [Emil] 

 Er der indkøbt en ny styrbord lanterne?  

 Oberon [JO]  

 Jf. punkt 1. 

 Rød gummibåd [NIMU] 

 

 Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO] 

 

8. Kalenderen. 

 Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 24.08.2016 Kl: 19:00. Inkl. Forplejning.  

 Læsøtogt: 18-08-2016 til 21-08-2016. 

 Maltatur: Uge 42.  
 

9. ”Safety-minute” 

 Introduktion.  
 

10. Eventuelt  

 Hvad sker der i dykkermiljøet i Nordjylland. 

 Man har drøftet, hvorvidt SkawDyk skulle overgå til PADI. 

 JØNI spørger om man bør indgå et samarbejde med havfiskerklubben. 
o Det ville være i overensstemmelse med kommunens ønsker om klub sammenlægning. 

 Overvejelser omkring en fast dykkerdag i løbet af ugen, som kun aflyses ifm. dårligt vejr.  
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