
 

Dagsorden 17.06.2010 kl. 19.00 
 

Fremmødte: Jørgen O. Petersen, Hans Henrik Jørgensen, Carsten Hansen, Thomas Gade og Heidi 
Jacobsen. 
 
 
1. Godkendelse af ref. fra sidst. 

Referatet godkendt.  
J.O. havde følgende bemærkninger: opfølgning på samarbejdsmøde med Frederikshavns 
dykkerklub og opfølgning på den husstandsomdelte folder. 
Flaskefyldningsproblematikken drøftes og det aftales at Carsten Hansen kontakter de personer 
der endnu ikke har fået kontrolleret flasker.    

 
2. Rapport fra formanden. 

 
3. Post ud- og indkommende. 

a. Post ind: Takkeskrivelse for deltagelse ved Kurt Sørensens skibs- og 
bådebyggeri jubilæum. En enkelt besvarelse på evalueringsskema ved 
Træf. Tilbud om dykkermuligheder ved Bøgebjerg Strand; Camp 
Hverringe. Hans Henrik foreslår at John Andersen lægger det ind som 
link på hjemmesiden. Hans Henrik informerer John Andersen. 
Biologiudvalget i DSF indbyder til Koralrevs kursus og dyk. Indbydelsen 
hænger på opslagstavlen i klubben. 

  
b. Post ud:  

4. Rapport fra kasserer. 

Indtil videre kun mindre udgifter til kølhaling af Oberon. Kontingent opkrævning for 3. kvartal 
sendes snart ud. 

  
5. Sager til behandling og opfølgning. 

 

a. Ændring af bestyrelsen 
Thomas kontakter Kenth Rasmussen, så han kan komme med til næste 
bestyrelsesmøde. 
b. Udvalgenes opgaver og sammensætning.  
Punktet udgår 
c. Ansøgninger m.v. 
Thomas har talt med Spar Nord Bank og der skal sendes en ansøgning om kr. 
10.000 i støtte til kompressor. Thomas kontakter Frederikshavn kommune.  
d. Aktiviteter 
e. Sct. Hans 
Telt er klar, drikkevare er bestilt og der er 3 tilmeldinger, Gitte, Jan og 
Dorthe, til at passe teltet indtil videre.  
f. Træf 
Vellykket og med kun èn aflyst tur under træf. Regnskabet endnu ikke 
afsluttet  
 



g. Skibssyn 
Oberon næsten godkendt, dog skal skipperne have et 
sygdomsbehandlerkursus. Kenth Rasmussen undersøger sagen. Endvidere 
mangler Oberon udstyr, så to personer kan redde en tredje person ombord. 
Jørgen kontakter Martec i Frederikshavn for at få hjælp til løsningsmulighed. 
 

 
6. Rapport fra udvalgene. 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Carsten Hansen 
Klubmedlemmer, der ikke har fået flasker efterset, kontaktes inden den 
26.06.2010. Carsten kontakter Finn for fremskaffelsen af stoppressostat til 
den nye kompressor. Nyt stativ er lavet til kompressoren og er klar til 
afhentning. Der skal også laves ny pressening til spil og kompressor. 
To personer har bestået teoriprøven og er nu klar til at gå videre.  
b. Skibsudvalg. Kontaktperson: Jørgen O. Petersen 
Se punktet: skibssyn 
Jørgen opfordrede bestyrelsen til at tænke over Oberons fremtid. Hvordan 
bevarer vi Oberon? Hvordan kunne en fremtidig drift se ud? Kan vi få andre 
med? Hvordan skal en evt. renovering finansieres?  Udarbejdelse af en 
handlingsplan. Kontakte lignende skibsbevaringsprojekter for at få ideer.  
Bestyrelsen diskuterede Jørgens indlæg og der var enighed om at tage 
punktet op på et særskilt bestyrelsesmøde.  
Den grå gummibåd er utæt og sendes til rep. hos Unisafe i Frederikshavn. 
Jørgen retter henvendelse og får en tid. 
c. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Hans Henrik Jørgensen     
Hans Henrik undersøger mulighederne for deltagelse ved ”Foreningernes dag” 
d. Informationsudvalget. Kontaktperson: Thomas Gade 
Hovden race aflyst. Klubben er ikke interesseret i at deltage/hjælpe næste 
år. 
e. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Simon Hansen 
Stor tilslutning til juniortogt med 16 deltagere. Afgang søndag d. 27. 06.10 kl. 
9.00 og hjemkomst onsdag d. 30.06.10. Skipper John Andersen og Simon 
Hansen.  
f. Klubhus. Kontaktperson: Thomas Gade 
Intet at berette 
g. Træfudvalg. Kontaktperson: Kim Christiansen 
Endelig opgørelse ikke færdig. 

7. Kalenderen.   
   

 

 

8. Eventuelt, herunder næste møde. 

 

Næste møde onsdag d. 4. august 2010 kl 19.00 
 

Med venlig hilsen Heidi Jacobsen 
Skagen d. 19.06.10 

 


