
 

Dagsorden 04.08.2010 kl. 19.00 
 
 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 

 
 

2. Rapport fra formanden.   

 
3. Post ud- og indkommende. 

4. Rapport fra kasserer. 

  
5. Sager til behandling og opfølgning. 

 

Der skal hustands omdeles foldere ang. Opstart den 24 August af nye dykkere. Samt tale med 
Frederikhavns samarbejde / udddannelse af kommende dykkere. 
Hans Henrik får folder lavet og Thomas tager kontakt til Frederiks dykkerklub. Ansøgning via 
Sparnord. Er der kommet en Check på 5000 dk.  
 
Der skal laves mail om ude ved Bygma. Så den kommer til at gå til Kasseren i stedet for 
formanden.. Samt det er vigtigt der kommer en Ref på når der bliver handlet derude. 
 
 
6.Rapport fra udvalgene. 

a. Teknisk udvalg. 
Får kontaktet de resterende mennesker som mangler det. Og de får afvide hvis ikke. Er det slut med 
at fylde flasker i Skawdyk.  Inden udgangen af denne uge. 20-6.2010.  Der er noget med en kegle ventil 
til Oberon. ( denne mangler ) Snakker med Finn. Stop presustat. Når den når trykket skal den slå fra. 
Samt div fittings til at samle det med.  Der er blevet lavet en ramme til Kompressoren,  Må låg og div 
over. Denne står nede var Karstens skibsværf. Vi skal bare have et par kasser pilsner med. Pressinger 
til Oberon.    Unisafe ved forbrændingen på venstre vej på Højrehånd…. Perspektivvej ligger inde til 
højre.  Uddannelse . Der er 2 som har bestået teoriprøve til Cmas..    

 
b. Skibsudvalg.    

Telt til træffet, vil  Thomas gade til kontakt til        
c. Turudvalg/aktivitetsudvalget     

 
d. Informationsudvalget  

Hovdan race, hvor de gerne ville have nogle folk til at dirregere ind.  
e. Ungdoms- og uv-rugby udvalg  

Der var møde med forældre hernede i mandags. Hvor der blev snakket om afgang søndag. 
f. Klubhus 

 
g. Træfudvalg.   Der er ikke lavet nogen opgørelse  

 
6. Kalenderen.   



 

7. Eventuelt, herunder næste møde. 

 
Med venlig hilsen Heidi Jacobsen 
Skagen d. Onsdg 


