
      

Bestyrelsesmøde 07.08.2012 kl. 19.00 
 

Fremmødte: Simon, Martin, Hans Henrik, Heidi, Lasse, Mark og Britt. 

 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 

Godkendt 

       

2. Rapport fra formanden. 

Ribbåden er hentet og sejler som forventet, rigtig godt. Oberon har fået en skade på et togt i 

Sverige. De nye kølerør til lysmaskinen er blevet trykt flade og skal udskiftes. Endvidere er 

der kommet et hak i skruen. Oberon kan sagtens sejle og der kan fyldes flasker ombord så 

vidt den bærbare kompressor medbringes. Forsikringen er underrettet. 

 

3. Post ud- og indkommende. 

a. Post ind: 

- Årsprogrammet fra DSF er kommet ud, hænger i klubhuset. 

- John vil gerne stoppe som Webmaster og ”SMS rundsender”. Et alternativ 

for Johns store arbejde skal findes. Skawdyks medlemmer spørges, men 

ellers må vi betale os fra det. – Hans Henrik. 

- Købstadsjubilæum – vi vil gerne deltage med Oberon – Heidi kontakter dem. 

  

b. Post ud: 

- Kommunen kontaktes ang. bl.a. elregningen og energiforbedring, igen.  

 

4. Rapport fra kasserer. 

- 80.776kr på kassekreditten. De fleste har betalt deres kontingent.  

- Der mangler bilag for indkøb bl.a. fra Q8. 

- HUSK at købes der noget til Skawdyk skal man have en kvitteringen ellers refunderes 

beløbet ikke. Endvidere skal kvitteringen afleveres i Hans Henriks postkasse hurtigst muligt, 

med navn, kontonummer og hvad man har købt, hvis det ikke fremgår tydeligt på kvitteringen. 

- Skawcup drengende skal betale for leje af klubben. – Hans Henrik kontakter S.I.K.’s venner. 

 

5. Sager til behandling og opfølgning. 
 

a. Opfølgning på båd køb/rib  

- Ribbåden lever op til forventningerne. Der bliver lavet en forsøgsperiode på to 

måneder så vi kan måle hvor meget den bliver brugt og hvor meget den bruger i 

brændstof.  

- Når ribbåden skal bruges står den med fuld tank og når man aflevere den så 

skal den står med fuld tank. Når man har været ude på dyk fylder man ribben op 

for 150kr på klubbens regning, så stopper man, får en kvittering hvor der skrives 

RIB på, aflevere kvitteringen til HH. Resten af tanken skal fyldes op for egen 

regning. 

- For at sejle ribben skal man min. være 18år og have speedbådscertifikat, el. der 

over. 

- Man skal godkendes af bestyrelsen for stå som skipper på ribben. 

- Der bliver lavet en tjek liste og regelsæt som skal gennemgås – Martin.  



- Per Faurholt kontaktes ang. speedbådscertifikat for klubbens medlemmer – 

Britt. 

-Bryghuset kontaktes om vi kan låne noget plads ved dem til opbevaring – Simon. 

- Der skal findes et sted hvor vi kan opbevare Ribben, Bestyrelsen modtager 

gerne forslag fra de øvrige medlemmer. 

 

b. Oberon/Oke 

Vi skal have svar fra Oberons venner før vi kan tage stilling til om vi skal byde på 

Oke eller undersøge priser på andre skibe. Hvad koster Oberon hvis hun skal 

godkendes af skibstilsynet? Tanke og skruetræk. Vi vil gerne vide hvad minimums 

for at holde hende sejlende er. 

- Tirsdag den 21/8 kl. 19.00 forslår vi et møde med Oberons venner hvor vi får 

svar på ovenstående spørgsmål. + er Oberons venner realistisk- Hvad er deres 

fremtidsplaner? 

  

c. Oberon skaden 

Se rapport fra formand. 

 

d. Forsikring på Ribbåden. 

Der kommer kasko, tyveriforsikring og personskade forsikring på ribbåden for 

4500kr om året. Forsikringen er tegnet ved First Marine.   

 

e. Nøgleudskift. 

Vi har stadig problemer med at der forsvinder penge fra bl.a. barkassen. De nye 

nøgler som er indkøbt bliver sat i så vi ikke længere har nøgler til at florere 

rundt. Vi overvejer at lukke juniorbaren og som alternativ købe en 

sodavandsautomat i stedet for – undersøges om man kan finde en billig automat. 

Mark og Simon. 

 

f. Samarbejdsklubberne 

Samarbejdsklubberne kontaktes ang. hvad samarbejdet præcis går ud på og om 

der evt. skal ske ændringer. Vi er meget interesseret i at få det til at fungere 

optimalt – Lasse. 

   

6. Rapport fra udvalgene. 

 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdal 

Intet nyt. 

 

b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Lasse Haugaard 

 

c. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard 

- Juniortogt forløb som det skulle og var rigtigt hyggeligt. Både voksne og 

børn havde en god tur med godt vejr og dykning. 

 

d. Klubhus. Kontaktperson: Heidi 

- Indkaldes til arbejdsdag. 

 

e. Skibsudvalg. Kontaktperson: Martin 

- Manglende logføring under sommertogt, fyldelog og sejlerlog. Martin 

kontrollere og retter. 

   



f. Træfudvalg. Kontaktperson: J. O. Petersen 

 

7. Kalenderen. 

- Britt kontakter Skagen hallen ang. opstart i svømmehal den 24. kl. 19:00 – klubben er den 

aften lejet til Randers dykkerklub. 

 

 

8. Eventuelt, herunder næste møde. 

Onsdag den 26/9 kl. 19:00 

  

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Sekretær Britt Østergaard 


