
 

 
Bestyrelsesmøde den 26.02 09, kl. 19.30 

 

Referat af bestyrelse møde den 26.02. Fremmødte var : T.G. J.O – Heidi – C.K.H  
H.H var forhindret i at kunne komme. 
 

1. Konstituering af bestyrelse. 
Der blev vedtaget ved General forsamlingen flg. 

 Formand:   Thomas Gade 

Næstformand:  Hans Henrik. 
Sekr:  Carsten K Hansen 

Kasser:  Heidi 

Bestyrelse medlem : J.O 

1 Sup:  Kent Rasmusen. 

2. Sup  John S. 

 

2. Godkendelse af ref. fra sidst. 

Ref. fra general forsamlingen blev gennem gået og godkendt af bestyrelsen. 
3. Rapport fra formanden. 

Der blev fortalt om det kanon arrangement som vi afholdt vdr. Fastelavn. Der var ca. 75 – 100 tilskuer 
fremmødt på kajen for at overvære dette..  Der var også pænt fremmøde af dykkere ( Men der er jo 
altid plads til flere..)  men det kommer der næste år..  Det var brit som blev katte konge og Simon som 
blev dronning. Der skal også lyde en Kanon ros til vores lokale avis. www.skagensavis.dk som altid var på 
pletten, og dækkede det til Ug. Det var jo ikke lige som Tv2 der først kunne dukke op da det hele 
næsten var sluttet.. Efter tønde slagning i havnen fortsatte festen oppe i vores klubhus, som også var 
en succes.  Så alt i alt. En kanon dag 
. 

4. Post ud- og indkommende. 

a. Post ind: 
b. Post ud: 

Formanden informerer om hvad der er kommet ind.  
 

5. Rapport fra kasserer. 

 Der var jo blevet lavet års regnskab som blev fremlagt ved General forsamlingen. Samt der blev oplyst 
om at regnskabet til dags dato ser fint ud efter alle regninger var betalt.  Der vil også blive oplyst til 
forbundet at det J.o er stoppet som kasser, og Heidi har overtaget posten. Der vil også i denne 
forbindelse, blive givet besked til Spar Nord ang. Dette så Heidi får kontrollen over vores Konto 100% 
så J.O ikke har mere med dette at gøre.  Men alt i alt var der orden på det hele. 

 
6. Sager til behandling og opfølgning. 

Der var Børne attester til behandling som er blevet udfyldt af de relevante personer og bliver 
indsendt til de respektive myndigheder.  T. G tager sig af dette. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. Rapport fra udvalgene. 

a. Om organisering af udvalgene. 
b. Teknisk udvalg. 
c. Skibsudvalg. 
d. Turudvalg. 
e. Informationsudvalget.  
f. Ungdoms- og uv-rugby udvalg.  
g. Klubhus. 

Punkt nummer 7 bliver først drøftet når hele bestyrelsen næste gang er samlet. 
 

8. Kalenderen. 

a. Gennemgang af aktivitetskalender. 
b. Fastsættelse af bestyrelsesmøder. 
c.  

Der blev drøftet at indkalde til sommertogter med vores kære Oberon på fredag den 6-3 i klubhuset. 
Så vi kan blive enig om hvilke datoer der passer bedst til sommertogter / weekender ture 2009. 
Og hvem ved måske en Læsøtur.  Der kommer mail rundt. 
 
Der blev også besluttet at næste bestyrelsemøde vil finde sted Onsdag den 11 -3. 
 

9. Eventuelt, herunder næste møde. 

Under eventuelt blev der drøftet hvad det skulle koste at få fyldt dykkerflasker i klubben for ikke 
aktive medlemmer. 
 
 
 

 

 
Mvh   Thomas GN  
Skagen d. 20.02 09 


