
 

Dagsorden 24.03.2011 kl. 19.00 
 
 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 
  

2. Rapport fra formanden. 
 

- Ikke hjemme 
 

3. Post ud- og indkommende. 
a. Post ind:  

- Påmindelse om service på redningsflåde – ansvarlig er Nicklas/Gijs.  
- Børneattester – Simon, Britt, Max, Gitte, Thais, Gijs, Nicklas. Cpr nr. – 
ansvarlig er Hans Henrik! 

  
b. Post ud:  

- Forsøgt med general mail, virker kun delvis – derfor nu udsendt girokort 
(45 stk. !!!)– medlemmer er svære at få til at reagere, også med 
adresseændring, ind- og udmeldelser.  
- Andre muligheder blev drøftet – ansvarlig Hans – Henrik.  

 
- Træfblad udsendt. Vrøvl ang. udsendt til Sønderborg. J.O. er kontaktet 
og snakker med DSF. 

 
4. Rapport fra kasserer.  

- Hvis alle betaler kontingent ser ikke dårligt ud. Endvidere har vi fået tilskud til lysmaskine. 
Mange fisketure og én ”tyskertur”. Penge mangler for havfiskerturen, men de er ikke gået ind 
– Havfiskeklubben er rykket.  
- Priser bør ændres – revurdering af prisen for Oberon, både dykning og fiskture. 
- Priserne i baren skal justeres. 

  
5. Sager til behandling og opfølgning. 

 
a. Nicklas ”ansat” 

- Nicklas er vicevært i ”jobprøvning”. 
 

b. Status omkring ”Oberon” og LAG 
- LAG – fonde til projekter til Oberon. Simon har søgt fonde og hentet 
tilbud hjem til total renovering af Oberon. J.O, Andrea, Simon, Poul til 
møde. LAG var meget interesseret, men skulle have en handlingsplan over 
forløbet. Mødet ang. Oberon fastlagt til 14/5! LAG kan give tilskud til løn 
til de medlemmer, der er med til at arbejde. 
- Skal Skibsbevaringsfonden ind over, kan de ”bestemme” over denne 
Oberon, de giver evt. tilskud til den gamle motor, hvis den beholdes! 
Også her skal der være en projektbeskrivelse klar. 
- Oberon på land 29/5, 14 dage til kølhaling og forventes afsluttet én uge 
før uddannelsestogt. Start snarest med indenbords kølhaling, inden den 



kommer på værft, evt. i Påsken. Der er aftale med Kurt om Nicklas, han 
kan gå i Ålbæk og bruge værktøj og plads, når det vedrører Oberon. 
Hempel Fonden er søgt til maling og lak – vil vende tilbage. 
 

c. Status omkring kompressor / lysmaskine 
- Motor og generator hentet til ny lysmaskine, som nu ”bare” skal 
installeres. En snak om hvordan det skal bygges op og fås ombord, også 
snak om hvilken kobling og køleanlæg, der skal laves. 
- Kompressor bliver installeret under kølhaling. Gammel kompressor er 
”død” – kan evt. sælges den til Carlsens. 
- Vedr. gummibåd, er der søgt 9 fonde. Kommunen har holdt møde. Spar 
Nord er også søgt og har taget en beslutning, som vi hører nærmere om 
snarest muligt. Vi er tilbudt 5.000,- for gl. Selva motor. Blive holdt møde 
hvis vi får penge til den, så alle er enige – der er søgt med arme og ben, så 
håber på bare at få lidt. 

 
d. Fotokursus – og honorering af undervisere 

Robert. Vingave samt kørepenge. Underviser vil gerne komme herop igen, 
hvis folk skal købe kamera / udstyr. 
 

e. Opfølgning – bestyrelsesposter 
- Intet under dette punkt. 

 
f. Dykkerleder på Oberon!(udlejning!)  

- Drøftelse af klubbens supl. Sikkerhedsregler – endelig debat udskydes. 
 
g. Fridykning  

- Få en op og holde kursus – ansvarlig er Gijs. 
 
h. Kystlivredning.  

- Infomøde – Poul kommer forbi og informerer bestyrelsen ved lejlighed. 
 
i. Instruktør kursus.  

- Behov for medlemmer på instruktørkursus. Det undersøges hvad DSF 
kurserne koster, tid og sted m.v. og endvidere skal Frederikshavner-
ordningen forespørges / ansøge. 

   
6. Rapport fra udvalgene. 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Carsten Hansen 
- Lige købt tre konsoller - 19 flasker til trykprøvning. Besluttet at 0,4 
ikke sendes til trykprøvning. Vore regler ændres, så de ikke er påkrævet 
fremover. Propper købes til veste – ansvarlig er Nicklas. 
- Der skal laves sedler med hvis flasker må fyldes eller ej – ansvarlig er 
Carsten. 
- Alle 8 Skawdyk flasker skal til trykprøvning. 
- Lungeautomater indsendes til Århus. Skal være hjemme til den 16/5.  
- Nitrox � forbund vil gerne lave kursus. Kontinox kan komme på Oberon. 
Anlægget bliver ikke brugt nok! 

 
b. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen 

- Kig under overstående. Behov for nyt tågehorn. 
 



c. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Nicklas Larsen og Gijs 
- Opdatering 
 

d. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard 
- UV rugby kører fint og der er massere af deltagere. Juniorafdelingen 
går helt fint. 

 
e. Klubhus. Kontaktperson: Thomas Gade 
 
f. Træfudvalg. Kontaktperson: J. O. Pedersen 

- Penge går ind for annoncepenge. 
 

7. Årskalenderen.  
- Tages op når Thomas er hjemme og kan deltage. 

 
 

8. Eventuelt, herunder næste møde. 
 

- Torsdag d. 28. april. 
 

 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Sekretær Britt Østergaard 
 
Skagen d. 17.03.11 


