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Dagsorden bestyrelsesmøde d. 30-05-2016 Kl: 1900. 

 

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

Fraværende: DEMA. 

Referent: PEPE. 

 

 

1. Godkendelse af ref.  

 Godkendt uden bemærkninger.  

 
2. Opdatering af budget.  

 Budgettet er ajourført ift. tilgået faktura og fondsmidler fra A.P. Møller.  
 

3. Regnskab/administrationen. 

 Klubbens driftsbeholdning: Kr. 91.555,52 

 Skyldige regninger til udligning.  

o GBIM, SIGO & PEPE har i fællesskab udlignet foreliggende regninger til dato.  

 Revisor:  
o Mette Krogh deltager efter ønske i næstkommende bestyrelsesmøde.   

 Kasser: 
o Sanne opfordres til at påtage sig posten som kassér.  
o JØNI går i banken, og får overflyttet rettighederne til klubkonti.  

 Børneattester. 
o Børneattester er blevet udfyldt og afsendt.  

 

4. Fondsarbejder. 

 Næste bestyrelsesmøde tilegnes fondssøgning 
 

5. Sager til behandling og opfølgning. 

 JØNI har fundet en manual til alarmanlægget. 

 JØNI indhenter et tilbud på et evt. nyt alarmanlæg.   

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

o THJØ har udfyldt den formelle tilmelding.  

o Brainstorming ift. standens opbygning og udseende.  

 Liste udarbejdes.  

 
6. Rapport fra udvalgene. 

 Teknisk udvalg. Kontaktperson: [JØNI] 

 Servicering af klubgrej er færdiggjort.  

 Der skal findes en ny dato til 2. flaskeeftersyn [03-06-2016 Kl.: 18:00] 

 Senest indlevering til trykprøvning, mandag [06-06-2016] 
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 Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [GBIM] 

 Hvor langt er man med planlægningen af en ”udenbys” dykkertur? 

 Grenaa. 

 Svendborgsund, Ærøfærgen. 

 Priser er indhentet på campingplads, sydfyn.  

 LAHA: Har et rigtig godt tilbud, på dykkertur til Malta. 

 Uge 42. / Efterårsferien?  

 Internt biologikursus inkl. ferskvandsdyk. [LAHA] 

 Uge 25?  

 Skt. Hans. Aften 23-06-2016. 

 Opstilling af telt. 

 Indkøb og udbringning af varer og grej. 

 Indkøb af fustager. [NIMU & JØNI] 

 Indkøb af pølser. [JØNI] 

 Bemanding. [Gitte B., Dorte, Jan, SIGO, LAHA, THJØ, GBIM & PEPE] 

 Allan og Lotte 

 Forslag om fælles-weekend-tur mellem klubber.  

 

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

 Opfølgning på juniorernes udflugt til Hirtshals, ”Naturmødet”, d. 26-05-2016. 

 Med hele 18 deltagere, var turen en succes, og Skawdyk deltager meget 

gerne til næste år.  

 Turen blev fulgt op af en fælles grillaften for deltagerne.  

 Indkaldt til fordelingsmøde i SKFC tirsdag d. 07-06-2016 KL 16.30 – er der en der vil 

tage med SIGO? LAHA melder sig frivilligt. 

 Sæson: Fra og med uge 35 til skolernes sommerferie. (Minus skolernes 

øvrige ferier) 

 Juniortræning? 

 LAHA, melder sig som juniortræner, under betingelse af, at træningen ikke 

kommer til at foregå fredag.  

 Ønsketidspunkt: Halv hal, 17-18:00. 

 

 Klubhus. Kontaktperson: [JØNI & DEMA] 

 Nyt service/Køkkengrej. 

o NIMU: Indhenter tilbud på service til 70 Pers.  

 

 Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]  

 Ribbåden [Emil] 

 NIMU kigger på lanternerne.  
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 Oberon [JO] 

 Rød gummibåd [Niels] 

 Fik service under træf. 

 

 Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO] 

 Status og opfølgning tilgår.  

 

7. Kalenderen.  

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

 Skt. Hans. Aften. 23-06-2016  

 Flaskeeftersyn 03-06-2016 Kl.: 18:00 

 Indlevering til trykprøvning, senest 06-06-2016 

 

8. Eventuelt.  

 Ingen bemærkninger.  
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