Referat bestyrelsesmøde d. 24-04-2016 Kl: 1400.
Tilstedeværende: SIGO, THJØ, GBIM, DEMA & PEPE.
Fraværende: NIMU & JØNI.
Referent: PEPE.
1. Rapport fra formanden.
 Klubhuset var ikke ordentligt aflåst, ligesom køkken og klublokale ikke var opryddet.
o Det er taget til efterretning.
 Det er rigtig dejligt, at der er blevet sat nedløbsrør op.
o THJØ påtager sig at anskaffe et nyt kar til afferskning af udstyr.
2. Godkendelse af ref. fra sidst.
 Godkendt uden bemærkninger.
3. Oberon.
 Faktura fra EUC Nord for styrehus på ca. Kr. 20.000,- tilgår.
 Lauritzfonden er blevet søgt mht. aptering og varmeanlæg Kr. 65.000, Man har endnu ikke modtaget Kr. 20.000,-, fra en af bestyrelsen kendt sponsor.
 Tre regninger er blevet godkendt til betaling.
 Det oprindelige budget er blevet rekvireret.
4. Rapport fra kassér - NN
 Klubbens driftsbeholdning: Kr. 93.955, GBIM & PEPE har i fællesskab udlignet foreliggende regninger til dato.
 Man indleder seriøse forhandlinger med en ekstern revisor

5. Sager til behandling og opfølgning.
 Er manualen til alarmen blevet fundet?
o Alarmanlægget er koblet op på en fastnetsforbindelse til ca. Kr. 300,- pr. Måned.
o Klubhusudvalget indhenter et tilbud på et evt. nyt alarmanlæg.
 Punktet er udsat til næstkommende bestyrelsesmøde.




Er oplysninger om beredskabsplanen for psykologisk krisehjælp blevet tilpasset ved DSF? [Gry]
o GBIM oplyser, at arbejdet med at tilpasse benævnte oplysninger fortsætter.
Er der indhentet pris på automatudluftning på kompressor (Oberon)? [Teknisk udvalg]
o Punktet er udsat til næstkommende bestyrelsesmøde.
Generel opdatering af klubbens vedtægter.
o Punktet er udsat til opfølgning i september.
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Skawdyk deltager i fritidsmessen i Kultur- og fritidscenteret d. 04-09-2016.
o Det undersøges, om man kan kombinere messestanden med muligheden for prøvedyk
i svømmehallen.
 Punktet er udsat til opfølgning primo juni. Herunder:
 Brainstorming ift. standens opbygning og udseende.
 Liste udarbejdes.

6. Rapport fra udvalgene.
 Teknisk udvalg. Kontaktperson: [JØNI]
 Status mht. servicering af klubgrej?
 Første flaskeeftersyn er gennemført.
 Der skal findes en ny dato til andet flaskeeftersyn.


Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [GBIM]
 D. 27 & 28-5-2016 er der udflugt til Hirtshals, under overskriften ”naturmødet”
 Hvor langt er man med planlægningen af en ”udenbys” dykkertur?
 Grenaa.
 Svendborgsund, Ærøfærgen.
 Planlægning fortsætter.
 Internt biologikursus inkl. ferskvandsdyk.
 Forventes planlagt efter pinse.
 Skt. Hans. 24-06-2016.
 Opstilling af telt.
 Indkøb og udbringning af varer.
 Bemanding.



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



Klubhus. Kontaktperson: [JØNI & DEMA]
 Bliver der opstillet et større vandkar til afsaltning af udstyr?
 Klubben rekvirerer eget kar til afsaltning.
 Indkøb af ny støvsuger.
 Ny støvsuger til klubhus, Nilfisken bliver på Oberon.



Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]
 Ribbåden [Emil]
 Oberon [JO]
 Rød gummibåd [Niels]



Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO]
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Der er p.t. ca. 30 tilmeldinger.
Bolette er fuldt booket.
Der indkaldes snarligt til medarbejdermøde.
 Forslag: 27-04-2016 Kl: 1900.

7. Kalenderen.
 Næste bestyrelsesmøde 28-04-2016 Kl: 1930.
8. Eventuelt.
 Ingen bemærkninger.
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