
      

Dagsorden 25.08.2011 kl. 19.00 
 
 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 
Godkendt 

  
2. Rapport fra formanden. 

Over sommeren har der været meget aktivitet både i form af uddannelse, togter og dyk. 
Utroligt dejligt at se at der er så meget aktivitet i dykkerklubben og at der er kommet flere 
nye initiativtagere! 
 

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

- Brev fra Spar Nord som gerne vil overrække os 10.000kr. 
- Regning fra Nord Marine på service af påhængsmotor. 
- Takkekort fra Marianne fra forbundet. 
-AGA as som vi nu lejer vores ilt flasker af. 

b. Post ud: 

- Vi har søgt fonde ved Lions til junior afd. 
- Ansøgning sendt til anlægsfonden om støtte til renovering af Oberon. 

 
4. Rapport fra kasserer. 

- Regnskabet ser fornuftigt ud 121.000kr på bundlinjen. Vi har haft mange udgifter i 
år og det taget i betragtning ser det fornuftigt ud.  Betaling for 3. kvartal er udsendt.  

 
5. Sager til behandling og opfølgning. 

a. Formandsposten. 
- Der har været et stykke i avisen ang. formandsskifte og kommunen 
bliver også underrettet.  

 
b. Køb af gummibåd, bådmotor. 

- Tilbud fra Poul - 13.000 for gummibåd, båd trailer og påhængsmotor.  
 

c. Møde med kommunen 
- Heidi kontaktede Frederikshavn Kommune og arrangerede et møde 
hvor hende og Simon var til stede. Hun kunne komme med et tilbud på 
30.000 til udskiftning/renovering af tag. Diverse firmaer kontaktes for 
tilbud bl.a. Elling tag maling kontaktes.  
- Der blev også snakket om vi må bygge et læskur til den røde 
gummibåd. 
- Opsamling til næste møde. 
 

d. Ekstraordinærgeneralforsamling opfølgende 
- Vedtægtsændringen blev godkendt. 12 opmødte. 

 
e. Nitrox kursus 

- Der bliver Nitrox kursus den 10/9 kl. 8.30 tilmelding til J.O.  



 
f. Indkøb af nyt program til medlems- og regnskabskartotek 

- Dette program bliver brugt i andre foreninger og er anbefalet af BDO. 
Det vil lette posten for kassereren. Opfølgning. 

 
6. Rapport fra udvalgene. 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Carsten Hansen. 
- Flere personer søges som kunne være interesseret i at hjælpe med at 
vedligeholde vores klubudstyr. 
- Kompressoren skal ned til Karlsens – som er interesseret i at bytte 
med evt. lungeautomater. 
 

b. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen. 
- Oberon har haft mange sejltimer.  
- Der er flere skippere på vej. 
- Det undersøges om vi skal købe gummibåd.  
- Tilbud hentes hjem for ruf så vi slipper for vores gamle presenninger 
søges ved anlægspuljen.   
 

c. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Nicklas Larsen 
- Der har været meget aktivitet i dykkerklubben i løbet af sommeren og 
vi bestræber os på at det skal fortsætte ind i efteråret. 
- Der er ”Læsø tur” fra fredag den 16/9 - 18/9 – Tilmelding til Heidi 
Jacobsen. 
 

d. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard. 
- Vi starter op i svømmehallen fra 26/9. 

 
e. Klubhus. Kontaktperson: Heidi. 

- Der er belæg for arbejdsdag i løbet af de næste par måneder! 
- Til mødet med kommunen blev det pålagt os at visse træer skal 
fældes, græsset omme bag ved klubhuset skal væk, fuger skal udbedres, 
tagrender skal op - osv. som tidligere beskrevet trænger vores tag til en 
kærlig hånd. 

 
f. Træfudvalg. Kontaktperson: J. O. Petersen 

 
 
 

 
7. Kalenderen.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Eventuelt, herunder næste møde. 
- Børneattester skal indhentes på dem som har med juniorafdeling at gøre.  
- Lygte bommen og ny nummerplade til båd traileren skal laves – Gijs. 
- Nøgler – folk der her A-nøgler som ikke er i bestyrelsen eller har noget med uddannelse at 
gøre skal aflevere dem til tilbage enten til Simon eller Hans Henrik. 
- Lejekontrakten skal forlænges før vi har interesse i at arbejde på klubhuset.  
Den udmelding har vi fået positiv respons på ved kommunen. 
- Festudvalg – hvis der er nogen der har lyst til at stå for diverse fester i løbet af året.  
Bl.a. julefrokost, oktoberfest osv. kan de kontakte Heidi Jacobsen. 
- Der er blevet lavet en ny uddannelse inden for juniordykning. Vi har mulighed for  
at sende 4 pers på instruktørkursus så vi kan uddanne vores juniorer og børn i 
dykkerklubben så de må komme med ud og dykke med flasker. –kontakt Britt Østergaard 
 

Næste møde 6/10 kl. 19:00 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Sekretær Britt Østergaard 


