
 

Skagen Sportsdykkerklub - SKAWDYK 
Chr. Xs Vej 39, 9990 Skagen : 35 13 83 10 

 

Referat – bestyrelsesmøde d. 01-05-2018 Kl: 1900. 

 

Tilstedeværende: Sisse [SIGO], Hans-Henrik [HH], Thomas [THJØ], Lasse [LAHA], Josefine [JOSE] & Peter 

[PEPE]. 

Fraværende: Jørn [JØNI], Niels [NIMU] og Gry [GBIM] 

Referent: PEPE. 

 

 

1. Oberon: 

• Arbejdsdag: 

• Styrhus færdig, der mangler kun hynder 

• Der er støbt gulv i WC og bad.  

• Sikkerhedsforanstaltninger er blevet opdateret. 
 

2. Godkendelse af referat: 

• Godkendt. 
 

3. Regnskab/administrationen: 

• Klubbens driftsbeholdning: (Kr. 25.000) 

• Børneattester, bekræftelse afventes.  

• Klubben rekvirerer nøgle hos udmeldte medl. efter GF.  

o En enkelt nøgler mangler fortsat 

• Registreringsattest på trailer rekvireres ved motorkontoret.  

 

4. Fondsarbejder. 

• Nattevagt for HellyHansen er aflyst.  

• Modtaget sponsorat  
o Spar Vendsyssel 10.000,- 

 

• Ideer til nye fonde? 
o Anlægspuljen (1. sept.) => Kompressor  
o Nordea Kystpulje. (02. maj til 1. juli) => Oberon 
o Spar Nord Fonden. (15. Maj.) (15 aug.) (15. nov.) => Kompressor  
o Nordea Fonden – det gode liv. => Kompressor ca. kr. 15-20.000,- 
o ENV fonden (15. Juli) => Kompressor // Oberon?? 
o Blue Water Shipping Fonden. => ?? 
o Rent kyst linje.se 

 

5. Sager til behandling og opfølgning. 

• Status på renovering af fylderum 

• Status quo: 

• Fylderummet begynder at tage form.  
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• Nyt loft (4/5) færdigt 

 

6. Rapport fra udvalgene. 

• Teknisk udvalg. Kontaktperson: [LAHA] 

• LAHA bestiller filtre til kompressor.  

• Flaskeeftersyn:  

• Snarest mulig efter færdiggørelse af loft og VVS-arbejde i kompressorrum. 

• Opgørelse af behov for klubgrej => Fredag d. 04-05-2018. 

• Grovsortering af klubgrej => Fredag d. 04-05-2018. 

• Udskiftning af celle i Continox 

• Celler er bestilt.   

• Oxygenflaske fra Rib er afleveret tilbage.  

• Eget Oxygenflaskesystem er under udarbejdelse.  

 

• Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [JOSE] 

• Svendborgtur i Kr. himmelfart. => Aflyst.  

• Læsøtogt: Uge 32.  ((torsdag)-søndag) (http://www.renkustlinje.se/) 

• Maks 16. pers. Min. 18 år.  

• Pris tilgår.  

 

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

• Juniortogt: 01-07-2018 til og med 04-07-2018.  Skipper?? [GBIM: hvad gør vi? JO?] 

• Futte kan ikke være skipper. 

• Overnatning i klubben – weekend i maj. (Ej 17-18-19-20) 

 

• Klubhus. Kontaktperson: [JØNI] 

•  Problemer med alarm. 

• Der er et nyt batteri på vej. 

 

• Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]  

• Ribbåden [Emil] 

• Har fået nye lanterner! 

• Motoren har fået ny skrue: 19” er udskiftet med en 17” 

• Den midlertidige fejl på motoren er fundet => frigearskontakt, udskiftet 

• Oberon  

•  Jf. pkt. 1  

• Rød gummibåd  

• Test før træf??  
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• Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO] 

• Tilmeldinger: 9 stk. 

• Planlægning:  

•  

• Opgaver ifm. Arbejdsdag d. 04-05-2018?? 

• Rengøring af klublokale 

• Sortering af Olgas grej 

• Skuret  

• Loftplader  

• Pant til Meny 

 

7. Kalenderen. 

• Næste bestyrelsesmøde: 05-06-2018 Kl. 1900. 
 

8. ”Safety-minute” 

• Uheld/dødsfald ved Svendborg/Ærø. 
 

9. Eventuelt  

• Frederikshavn Dykkerklub, har nedsat et samarbejdsudvalg. 
o Skawdyk invitere til møde i juni.  

• Forhold omkring leje af klublokalet er blevet drøftet.  

• Skt. Hansaften 23-06-2018 [LAHA] 
o Synlighed, skiltning 

▪ Fod og holder til vimpel: [PEPE] 
o Øremærkning af pengene til nyt klubgrej.  
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