
 

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

 

Referat – bestyrelsesmøde d. 07-05-2019 Kl: 1900. 

 

Tilstedeværende: Thomas [THJØ], Jørn [JØNI], Hans-Henrik [HH], Mark [MALO], Gry [GBIM] & Peter [PEPE]. 

Fraværende: Josefine [JOSE] & Niels [NIMU] 

Referent: PEPE.  

 

 
1. Godkendelse af referat. 

•  Godkendt u. bemærkninger. 
 

2. Næste bestyrelsesmøde  

• 04-06-2019 kl:1900 
 

3. Regnskab/administrationen. 

• Kassebeholdning: (kr. 287.830,-) 

• Restancer på ca. kr. 23.000,-  

o Problemer med at indlæse CSV-fil. [HH & PEPE] 

o Fuldt overblik opnås, når CSV-filen er indlæst. 

o MALO ønsker oprettet en specifik konto til flaskerens, O-ringe mv.  

• Oberon, godkendt som tilskudsberettiget lokale.  

• Sparekassen Vendsyssel – Eksponering? [JØNI] 

o Tilgår.  

• Børneattester  
o MALO, JØNI, THJØ, JOSE, GBIM, NIMU, LAHA, HH, PEPE, Mark, Simon og Britt? 
o Tilgår.  

• Afregning af trykprøvning 
o Udsendt. 

 
4. Sager til behandling og opfølgning. 

• Registreringsattest og nummerplader til RIB-trailer. [THJØ] 

• Alt på traileren virker.   

• HH tilbyder at køre til syn med traileren. (Tjek bremsen) 
 

5. Rapport fra udvalgene. 

• Teknisk udvalg. Kontaktperson: [MALO] 

• Flaskerenser/flaskerensning 

• Procedure for flaskerensning, godkendt 

• Renskrivning af flaskerensningsprocedure. [MALO & PEPE] 

• Kompressoropdatering 

• Bauer 

• Kan kompressoren klarer arbejdsbelastningen med 300 bar? 

• MALO har fået tilsendt tilbud og tager kontakt til Bauer 
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• Klubudstyr  

• Har fået en overhaling og er oppe at køre.  

• Regulatorsæt lægges i kasser på hylderne.  

• Prisliste på leje af klubudstyr skal udarbejdes og ophænges på det nye 

whiteboard. [MALO & PEPE] 

• ”Betalingsblanket” - Udstyr og rens 

• MALO har noteret priser, idet der skelnes ml. medl. / gæster. 

- Flasker 

- Regulator 

- BCD 

- Dragt  

- Fyldning 

- Flaskerens  

 

• Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [JOSE] 

• Debriefing: Arbejdsweekend 

• MALO var i gang inden weekenden TAK! 

• MALO er i gang efter weekenden 

• MALO er stadig i gang 

• Opgaver under udførelse:  

• Gummibåde  

• Tæppet i ”kontoret” er blevet renset, GBIM giver… TAK! 
  

• Duelighedsprøve 10-05-2019 til og med 12-05-2019. [MALO] 
 
 

• Overvejelser omkring Skt. Hans 23-06-2019 

• Turistkontoret har officielt forespurgt om stiller op.  

• GBIM har tilmeldt os.  

• Opslag på FB – Efterspørger hænder?  

• Ambitioner fastsættes afhængigt af hjælpende hænder. 

• Tilmeldinger:  

• Skagenfestivalens Grill-container? [THJØ] 

• Miljøprojektet – Park og vej  

• Maj/Juni Snorkel- og flaskedykkere [GBIM] 

• Molen ved havkajakklubben.  

• September flaskedykkere [MALO] 

• Havnebassin ml. Gammelpier og Pier 1.  

• Dato skal fastsættes og sendes til kommunen.  

• November (Divers Night) 
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• Læsøtogt 29-30-31 aug. 2019 
 

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

• Uddannelseshold af CMAS*, fælles aktivitet med Frederikshavn Dykkerklub. 

• Lasse får en masse akkumuleret dykkertid… 

• Dyk i åbent vand er i fuld gang. 

• Alle mangler nu kun sidste og 5. dyk. 

• Mandskab og materiel til sidste dyk…   

- Klubben har ikke så mange hænder, da der er 

duelighedsprøve og fuglefestival i samme periode 

- Rib må indsættes som erstatning for gummibåd.  

 

• Juniortogt 30-06-2019 til og med 04-07-2019, med afgang søndag aften og 

hjemkomst torsdag aften.  

• Destination, Hollændervigen (Smögen), Lysekill & Marstrand.   

• Skipper: NIMU (NIELS) 

• Besætning: GBIM, MALO og JØNI 

• Tilmeldinger: Sandra, Adem, Jean, Karl Emil, Frederik, Jacob, Maja  

 

 

• Klubhus. Kontaktperson: [JØNI] 

• Nedløbsrør [JØNI] 

• Lækage på vandrør i gammelt kontor. 

• Oprydning i skel. 

 

• Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]  

• Ribbåden [Emil] 

• Hvid lanterne skal udskiftes.  

 

• Oberon  

• Redningsveste 

• Juniorveste er sikkerhedsmæssig uduelige.  

• MALO har indhentet tilbud. 

- Indkøb godkendt.   

• PEPE har evt. nogle redningsveste. 

• Kølhaling – onsdag d. 15-05-2019, senest i vandet mandag d. 20-05-2019 

• Bemanding: JO, Orla, THJØ,  

• Utæthed i rorstammen 

• Dykker i vandet 

• Opmåling af beskyttelse under Kølsvin… 
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- Spørg JO… 

 

• Rød og grå gummibåd 

• Reparation af begge både godkendt  

• ProSafe giver besked, hvis de overskrider 4 timer. 

 

• Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO]  

• Foreløbig tilmeldinger: 18 

• + 15 ekstra deltagere i træffest lørdag (lukket for ikke-dykkere) 

• Træfmøde afholdt  

• Foreløbige opgaver er blevet fordelt på arbejdsgruppen. 

• Indkøbsliste er udarbejdet.   

• Underholdningsforslag: Amerikansk lotteri, Live musik    

• Overvej gerne flere muligheder!  

 

6. Fondsarbejder. 

• Ideer til nye fonde? 
o Nordea Fonden – det gode liv. => Kompressor ca. kr. 15-20.000,- 
o Frederikshavn Handelsstandsforening - opløsning? 
o Vanggaardfonden 
o DIF og DGIs foreningspulje  
o Roblon-fonden 
o Vestergaard-fonden 

• Fundraising-kursus med FUF 15-05-2019 (SU 06-05-2019) 

o Hvem kan deltage? (PEPE) 
 

7. ”Safety-minute” 

• Udgår  

 

8. Eventuelt. 
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