
 

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

 

Referat – bestyrelsesmøde d. 03-04-2018 Kl: 1900. 

 

Tilstedeværende: Sisse [SIGO], Jørn [JØNI], Hans-Henrik [HH], og Gry [GBIM] Thomas [THJØ], Lasse [LAHA], 

Josefine [JOSE] & Peter [PEPE]. 

Fraværende: Niels [NIMU] 

Referent: PEPE. 

 

  

1. Oberon 

• Styrehuset er næsten færdig indvendig, der mangler hynder, bord og varmeblæser.  

• Gulvvarme i baderum  lagt. 

• Gulv i baderum støbes i uge 14/15. 

• SeaMac er stort set færdig. 

• Brandsikkerhed i maskinrum, mangler. 

• Krængningstest mangler => Simons broder. 

• Kabys => Jesper den Nye. 

• Søfartsstyrelsens endelige godkendelse mangler. 

• Behandling og maling af bund. 
 

 

2. Regnskab/administrationen. 

• Klubbens driftsbeholdning: (29.000) 

• Aktivitetstimer 
o Afleveret til PWC 

• Børneattester  
o SIGO, JØNI, THJØ, JOSE, GBIM, NIMU, LAHA, HH, PEPE, Mark, Christine 
o Simon og Britt?  

 

3. Fondsarbejder. 

• Ideer til nye fonde? 
o Anlægspuljen (1. sept.) => Kompressor  
o Nordea Kystpulje. (01. Maj.) (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 Spar Vendsyssel 10-15.000,-[JØNI] 
o Rent kyst linje.se 

 

4. Sager til behandling og opfølgning. 

• Status på renovering af fylderum 

• Status quo: 

• Nyt loft (3/4) færdigt 

javascript:void(0)
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3-aOYnqfLAhWsHpoKHcKBBrkQjRwIBw&url=http://www.skagensavis.dk/2009/01/22/skawdyk-skagen-sportsdykkerklub-indkalder-til-general-forsamling.html&psig=AFQjCNErBuSjsrT49H-Usji2P9Un99-UKw&ust=1457187926606970


 

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

 

• Klubben rekvirerer nøgle hos udmeldte medl. efter GF.  

• Enkelte nøgler er modtaget. 

• En enkelt nøgler mangler fortsat 

 

5. 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 

• Grovsortering af klubgrej  

• Udskiftning af celle i Continox 

 

• Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [JOSE] 

• Svendborgtur i Kr. himmelfart.  

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

 

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

• Juniortogt: 01-07-2018 til og med 04-07-2018.  Skipper => Futte?? 

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

 

• Klubhus. Kontaktperson: [JØNI] 

•  Nedløbsrør [DEMA] 

 

• Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]  

• Ribbåden [Emil] 

• Årets første dykkertur gennemført. 

• Motoren startede upåklageligt 

• Fejl ved høje omdrejninger => Olie??   

• Udskiftning af ankerkurv 

• Hvor lang tid er der til syn? Bremser er ny-skiftede 

• Oberon  

• Jf. pkt. 1  

• Rød gummibåd  

 

• Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO] 

• Tilmeldinger: 8 stk. 

• Drøftelse af nyt koncept (pro/contra)  
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6. Kalenderen. 

• Næste bestyrelsesmøde: 01-05-2018 Kl. 1900 

• Klargøringsarbejdsdag: 04-05-2018 Kl. 1500 

• Uddannelsesweekender:  
 

7. ”Safety-minute” 

• Der ér dykkerforbud på den yderste del af den nye mole.  
 

8. Eventuelt  

• Bejler – Frederikshavn Dykkerklub. 
o Der afholdes møde med Brett d. 05-04-2018. 

 
 

▪ Skal der stå materiel til rådighed i Fr.Havn?  

• Dykkermålene er i Skagen, er det naturligt at der er materiel i Fr.havn? 
▪ Hvorfor er det ikke bestyrelsen der forestår mødet? 

• Brett har fået akkreditiv af bestyrelsen.  
▪ Flertalstyrani  

• Oberon har hjemhavn i Skagen [vedtægtssikring] 
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