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Referat - bestyrelsesmøde d. 04-10-2017 Kl.: 1900. 

 

Tilstedeværende: SIGO, JØNI, THJØ, JOSE, GBIM, LAHA & PEPE  

Fraværende: NIMU, HH 

Referant: PEPE 

 

 

1. Orientering vedr. Oberon. 

• Kommende opgaver 

o Smørelse af dækket  

o Lakering af storbom 

o Indretning og installation af styrepult 

o SeaMac 

 

2. Godkendelse af ref. af 01-08-2017 

•   Godkendt u. bemærkninger. 

 
3. Regnskab/administrationen. 

• Kontobeholdning: Kr.?? 

• Kontingentindkrævning. 2. & 3. Kvt.  
o Ligger klar i E-conomic, men hvordan gør vi?  

• Forfaldende debitorer. 
o De første betalingserindringer er overleveret mundtligt.  

 
4. Fondsarbejder. 

• Ingen aktivitet. 
 

5. Sager til behandling og opfølgning. 

• Behandling af kontrakt vedr. booster. 

• Emil vender tilbage mht. kontrakten starttidspunkt.  

• Orientering og stykliste på installation af booster & fyldepanel? 

• Fire forskellige alternativer er blevet præsenteret af LAHA.  

• LAHA undersøger pris og specifikation på brugt fyldepanel. 

• Debriefing ift. vedtægtsændringsmøde med Johnny Hyden. 

• SIGO har gennemgået de væsentligste punkter fra mødet.  

• Oplæg til ændringer skal gennemgås, så et udkast kan udsendes til medlemmerne i 

god tid.  

• Debriefing ift. foreningsmøde d. 03-10-2017 

• Temaet for mødet var fremtidens SKFC og tiltrækning af turister. 

• SIGO har gennemgået de væsentligste punkter fra mødet. 

• SIGO deltog i workshoppen – Idræt & turisme.  
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• SIGO pointerede turismepotentialet i de mange vrag.    

 

6. Rapport fra udvalgene. 

• Teknisk udvalg. Kontaktperson: [JØNI] 

• John Andersen, pris på trykprøvning.  

• HH har været i kontakt med John.  

 

• Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [JOSE] 

• Debriefing perletræf. 

• Det var sjovt. 

• Julekalenderåbning – i SKFC. 

• Dato tilgår.  

• Julefrokost 

• 24-11-2017 Kl. 1800 i svømmehallen. 

• Uddannelseshold duelighedsbevis?  

• Til afholdelse i efteråret. 

• Litteratur og materialer? 

• Pris Kr. 3.250,- v./10 pers.  (Har man praktisk del Kr. 2000,-) 

• Hensigtserklæring om tilmelding: SIGO, JØNI, SANI, Mark, NIMU, DEMA, 

THJØ, Jan K. Petersen, HH & PEPE. 

 

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

• Dykkeraktivitet med flasker 

• Ekstra hænder d. 13-10-2017 evt. to timer. 

• GBIM udarbejder list og design af juniortrøjer.  

 

• Klubhus. Kontaktperson: [JØNI] 

• Nedløbsrør og fugt i væg. 

 

• Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]  

• Ribbåden 

•   

• Oberon 

• Jf. pkt. 1.  

• Rød gummibåd 

 

• Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO] 

• Dykkerskibe har fået betaling 
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7. Kalenderen. 

• Næste bestyrelsesmøde: 01-11-2017  
 

8. ”Safety-minute” 

• Er der lys i skærmen på computer..?  

• Ellers er der mørkt på 21m i Oddesund-broen  
 

9. Eventuelt. 

•  
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