
 

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

 

Referat – bestyrelsesmøde d. 11-08-2020 Kl: 1900. 

 

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

[PEPE].  

 

Referant: Peter [PEPE] 

 

1. Godkendelse af referat 09-06-2020 

• Godkendt u. bemærkninger.   
 

2. Næste bestyrelsesmøde  

• 08-09-2020 Kl. 1900 
 

3. Regnskab/administrationen. 

• Kassebeholdning: 

o  Kr. (188.047,-) 

o Kommende betalinger: ca. kr. 6.000,- 

• Restancer 
o Ingen nævneværdige restancer.  

• Corona-støtte er indgået på klubkontoen 
o Kr. 14.584,- 

 

 
4. Rapport fra udvalgene. 

• Teknisk udvalg. Kontaktperson: [MALO] 

• Er forsvunden octopus dukket op?  

• Octopus er fortsat ikke dukket op.  

 

• Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [JOSE] 

• Bierfest:  

• THJØ orientere om konceptet, først aktuelt i 2021 

• Skawdyk forpligtiger sig til at sælge billetter og stå i baren.  

• Risiko: Aflyses der senere end 3 mdr. før afholdelse, koster det 

klubben ca. kr. 7.000,- 

• Læsøtogt  

• Beskeden tilmelding. 

• Ribtur kan komme på tale.  

• Oprydningsweekend i havnen lørdag d. 05-09-2020. 

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

 

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

• Juniortogt – Debriefing. 

• Vejret var blæsende – Det blev til et par dyk på molen.  

• Juniorerne var til gengæld til foredrag om vragene omkring Læsø.  

 

• Klubhus. Kontaktperson: [JØNI] 

 

• Opsætning af Elling Tømmerhandels sponsorskilt. 

• JØNI tilser at skiltet opsættes-  

 

• Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]  

• Forespørgsel, Skivedyk: Anholttur enten uge 37 (10-09-2020 til og med 13-09-

2020).  

• Skipper: (John A. er ikke en mulighed… længere…), Svabergast eller 

letmatros søges! 

• Kølhaling [THJØ] 

• Afventer svar fra Simon.  

 

• Træfudvalg. Kontaktperson: [THJØ]  

•  Træf genoptages i 2021  

 

5. Fondsarbejder. 

• Ønsker  
o VHF-Radio, plotter og scanner til Rib 
o Nyt udstyr til UV-rugby  

 

• Ideer til nye fonde? 
 
 

6. Eventuelt 

• Til orientering: Silkeborg frømandsklub – 50 års jubilæum  
 

• Hjemmeside – opdatering?  
o Der er en række mindre aktuelle oplysninger.  
o PEPE spøger IT-B om det kunne organiseres som et projekt (PBL) 

 

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

