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

 

Referat – bestyrelsesmøde d. 03-11-2020 Kl: 1900. 

 

Tilstedeværende: Thomas [THJØ], Jørn [JØNI], Hans-Henrik [HH], Josefine [JOSE], Gry [GBIM], Mark [MALO] 

& Peter [PEPE].  

Fraværende: Niels [NIMU] 

 

 

1. Godkendelse af referat 08-09-2020 

• Godkendt u. bemærkninger  
 

2. Næste bestyrelsesmøde  

• 08-12-2020 kl. 1900 
 

3. Regnskab/administrationen. 

• Kassebeholdning: (Kr. 192.878,76) 

• Anmodning om Covid19-støtte kr. 25.926,- 

 

 
4. Rapport fra udvalgene. 

• Teknisk udvalg. Kontaktperson: [MALO] 

• Er forsvunden octopus dukket op? Nej 

• MALO orientere om, at det nye filtersystem viser sig at være meget driftseffektivt, 

hvilket også afspejler sig økonomisk.   

• MALO orientere om, at flaskekontrol forventes gennemført primo 2021.  

• Er der behov for at sende klubflasker til trykprøvning? – det afhænger delvist af om der 

bliver uddannelseshold i foråret.  

• Afregning omkring helium er fortsat uopklaret.  

 

• Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [JOSE] 

 

• Der afholdes evt. Divers Night d. 07-11-2020   

• Tilmeldingen pt. er dog beskeden.  

• Bierfest:  

• Har DDS bekræftet om de ønsker at være en del af Bierfest?  

Der er gået Corona i den…  

 

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

• Aktiviteterne gennemføres under de gældende Corona-restriktioner.  

• Det sætter pt. nogle begrænsninger ift. brug af materiel.  

• Der afholdes bronzeprøver d. 04-11-2020 
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• Der blev taget meget godt imod Junior-hoodies.  

 

• Klubhus. Kontaktperson: [JØNI] 

• Henvendelse vedr. klubhuslokaler 

Henvendelsen er gået i sig selv.  

 

• Opsætning af Elling Tømmerhandels sponsorskilt. 

Tilgår. 

 

• Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]  

• Kølhaling og optagning [THJØ] 

Der indhentes om muligt en tilladelse fra kommunen om at udsætte anvendelsen af 

midlerne fra anlægspuljen til renovering af Oberon. [PEPE] 

Der er behov for en hensigtserklæring fra Simon [THJØ] 

 

5. Fondsarbejder. 

• Genoptages primo 2021.  

 
 

6. Eventuelt 

•   
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