
 

Skagen Sportsdykkerklub - SKAWDYK 
Chr. Xs Vej 39, 9990 Skagen : 26 11 42 90 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 20-06-2016 Kl: 1900. 

 

Tilstedeværende: SIGO, JØNI, THJØ, GBIM, JO, MKRO & PEPE. 

Fraværende: DEMA & NIMU.  

Referent: PEPE. 

 

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

 Brandsikring af maskinrum til brandklasse B15.  

 Igangværende opgaver. 

o Nedgangshul agten, gøres større. 

o Kabelføring skal gennemføres og svejses. 

o Udstødning færdiggøres. 

o Lukaf og Kabys skal males.  

 Kommende omkostninger. 

o Riggerværksted.  

 Eventuelt. 

o Bemanding.  

 

2. Godkendelse af ref.  

 Godkendt u. bemærkninger.     

 

3. Opdatering af budget.  

 Indsende regninger til udligning m. Mærsk Fondet. 

o Afventer regning fra EUC Nord – derefter indsendes regninger til Mærsk 

 Nye regninger er blevet indarbejdet.  

 

4. Regnskab/administrationen. 

 Velkomst MKRO. 

o Man har drøftet, hvilket bogføringsprogram der er mest optimalt at bogfører i. 

o Der skal oprettes en ”kiggeadgang” til MKRO. MKRO kontakter selv SparNord. 

o Bestyrelsen tilser at kontere og forberede bilagene til MKRO. 

o PEPE tilsender kontaktoplysninger til MKRO.  

 Klubbens driftsbeholdning: Kr. 4.352,-  

 Bemærkninger fra kasséren. 

o Ny Kasser er blevet indberettet til DSF: (Annette Knudsen)  

 ”WinKAS” oprettelse af medl.-kartotek. [GBIM & PEPE & SANI?] 
o GBIM har tilsendt login til PEPE. 
o PEPE påbegynder at oprette et medl.kartotek på baggrund af liste fra JO. 

 
5. Sager til behandling og opfølgning. 

 Klubhusudvalget indhenter et tilbud på et evt. nyt alarmanlæg.   
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o Punktet er udsat til opfølgning i 2017 

 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 Må svømmehallen anvendes til prøvedyk? [SIGO] 

 
6. Rapport fra udvalgene. 

 Teknisk udvalg. Kontaktperson: [JØNI] 

 Der foretages trykprøvning én gang om måneden.  

 Flaskerne forventes indsendt primo Juli.  

 

 Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [GBIM] 

 Planlægning af ”udenbys” dykkerture? 

 Udgået til behandling på følgende bestyrelsesmøde. 

 Skt. Hans. 24-06-2016. 

 Opstilling af telt kl. 16:00  

 Indkøb og udbringning af varer. 

 JØNI indkøber Øl, vand, pølser, brød, ketchup, remoulade mv. 

 THJØ og PEPE indkøber medarbejdermad og andre småting. 

 THJØ og PEPE danner sig et overblik over proviant. 22-06-2016. 

 

 Ungdoms- og UV-rugby udvalg. Kontaktperson: [BRØS, LAHA & GBIM] 

 Haltider forbliver som de hele tiden har været.  

 Juniortogt 24-06-2016 til 27-06-2016. 

 Deltagelse af 10 juniorer og 4 voksne.  

 Afgang fredag aften fra klubben med både tog og bil. 

 Ophold i sommerhus tæt ved færgen.  

 GBIM har modtaget rigtig mange lovende vragpositioner.  

 

 Klubhus. Kontaktperson: [JØNI & DEMA] 

 

 Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]  

 Ribbåden [Emil] 

 Styrbord lanterne itu. 

 Er der indkøbt en ny?  

 Oberon [JO]  

 Jf. punkt 1. 

 Rød gummibåd [NIMU] 

 

 Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO] 
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7. Kalenderen.  

 Næste bestyrelsesmøde: 06-07-2016 Kl. 1900. 

 Skt. Hans. Aften. 23-06-2016 

 Juniortogt: 24-06-2016 til 27-06-2016. 

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

 Maltatur: Forventeligt uge 42.  
 

8. Eventuelt.  

 Sport & fitness foreslår samarbejde med de respektive klubber som benytter SKFC 
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