
 

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

 

Referat – bestyrelsesmøde d. 08-12-2020 Kl: 1900. 

 

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

& Peter [PEPE].  

Referant: Peter [PEPE] 

 

 

1. Godkendelse af referat 03-11-2020 

• Godkendt 

 

2. Næste bestyrelsesmøde  

• 26-01-2021 kl. 1900.  
 

3. Regnskab/administrationen. 

• Kassebeholdning: (186.383,-) 

• Afregning af helium – Tilgår.  

• Indledende forberedelser til GF?  

o Det bemærkes at der er et forsamlingsforbud på maks. 10 pers.  

o Foreløbig dato for GF: 02-03-2021 kl. 1900.  

 

4. Rapport fra udvalgene. 

• Teknisk udvalg. Kontaktperson: [MALO] 

• Er forsvunden octopus dukket op? Nej.  

• Dato for flaskeeftersyn: 24-01-2021 kl. 1500-1800  

• Under hensyn til forsamlingsforbuddet skal man give Mark L. et praj. 

 

• Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [JOSE] 

• Debriefing Divers Night 07-11-2020 - Aflyst 

 

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

• Bronze-, sølv- og guldprøver afholdt 

• Juniorerne har fået juniortrøjer – De faldt i god jord!  

• Juleafslutning i junior-afd. 16-12-2020  

• Uddannelseshold 2021? – Tidligst efterår 2021.  

• Bestyrelsen har givet grønt lys til, at juniorafdelingen i en periode kan afholde 

regulær konditionstræning.  

• Wild-weekend april/maj 2021  

• Jenner??  

 

• Klubhus. Kontaktperson: [JØNI] 
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• Opsætning af Elling Tømmerhandels sponsorskilt. – Opsat 

 

• Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]  

• Manglende ”mellemlæggende syn” af Oberon fra Søfartsstyrelsen. 

• Papirer fra Søfartsstyrelsen ligger ombord. 

• 2½-års syn skal gennemføres primo 2021.  

[NIMU undersøger ved Søfartsstyrelsen] 

• Synet gennemføres på land – kunne med fordel gennemføres 

samtidig med kølhaling. 

• Redningsflåde og materiel skal til eftersyn. 

• Kølhaling [THJØ] 

• Simon ligger i forhandlinger med værftet, men er fortrøstningsfuld. 

• Oberon kommer enten på land i Aalbæk eller Frederikshavn  

• Kølhaling planlagt ultimo januar 2021.  

• Anmodning om at udsætte anvendelsen af midlerne fra anlægspuljen er 

bevilliget. Ny deadline 30-06-2020 

• Midler fra ENV-fonden har udløb om 2 år fra bevillingsdato.   

 

5. Eventuelt 

• Fast dykkerdag i sommerperioden? 

o Kræver en eller flere tovholdere.  

• Træf – Der planlægges efter at der afholdes træf i 2021.  
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