
      

Bestyrelsesmøde 24.10.2012 kl. 19.00 
 

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

 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 

Godkendt 

 

2. Rapport fra formanden. 

Intet nyt 

 

3. Post ud- og indkommende. 

a. Post ind: 

Der er kommet svar på ansøgninger som vi sendte til Spar Nord – Der 

kommer nærmere information om de vil sponsorere os i december. – Vi vil 

prøve at søge en sidescanner ved Spar Nord. 

Vi søgte penge til en ny varmpumpe og vi fik 17.000kr. 

Vi fik 10.000kr ud af de 18.000kr til isolering af klubhuset. 

b. Post ud:  

 

 

4. Rapport fra kasserer. 

49.180kr på kontoen. Der er stadigt et par enkelte der mangler at betale kontingent.   

Regning fra Oberons kølhaling får Simon fat på. 

Hans Henrik stopper som kasser til næste generalforsamling, allerede nu skal vi begynde at 

overveje hvem der kunne være ny på posten.  

 

5. Sager til behandling og opfølgning. 
 

a. Status for opbevaring af Ribbåden 

Den står lige nu på Nedremosevej 92 ved Simon og Britt. Ellers afventer vi svar. 

 

b. Status for Nøgleudskift. 

Mark har nøglerne og cylinderne som er sat i. Robert er baransvarlig og 

opgaverne bliver uddelt til ham. Der kommer en ny nøgle til voksenbaren, lageret 

og spritten. Juniorbaren lukkes. Der kommer hængelås på chipsbaren- nøglen 

dertil bliver lagt i barkassen. 

 

c. Webmaster 

Jørn D. Nielsen overtager posten som ny webmaster. Men posten som sms 

rundsender mangler vi stadig en til at overtage. 

 

d. Pouls gummibåd 

Vi er ikke interesseret i at købe den – Lasse kontakter en der muligvis er 

interesseret. Hvis der ikke er nogen, der er interesseret må Poul tage den 

tilbage igen, vi takker selvfølgeligt mange gange for lån.  

 

   



6. Rapport fra udvalgene. 

 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdal 

Intet nyt 

 

b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Lasse Haugaard 

- Diversnight den 1/11. Vi går i vandet kl. 20:12 fra Oberon. 

- Der har været film aften og flere filmaftner er på vej.  

- Lasse og Robert er i gang med at arrangere en tur til Bruxelles hvor vi 

skal dykke i verden dybeste svømmehal. 

- Hvis der bliver godt vejr vil vi gerne lave en eftersøgnings weekend på 

vest siden, for at finde nye vrag og nye dykkermål. 

 

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

Intet nyt 

 

d. Klubhus. Kontaktperson: Heidi 

Robert er barbestyrer – Heidi og HH. sætter Robert ind i posten.  

  Robert ser på en eventuel barrutine. 

  Jørn kontaktes ang. varmepumpen og isolering - Mark   

   Vinduerne er sat i og er tiptop i orden. 

  Tagrenderne ”er på vej”. 

  

e. Skibsudvalg. Kontaktperson: Martin 

- MAN Diesel kommer op og retter en fejl som de har lavet i omstyringen 

/gearet.  

- Martin er godkendt som skipper på Oberon. 

   

f. Træfudvalg. Kontaktperson: J. O. Petersen 

J.O. springer fra som træfudvalgs formand. 

 

7. Kalenderen. 

- Oberon er udlejet den 10/11 til Randers lystfiskere.  

- Julefrokosten – 30/11. Lasse er tovholder – Mark kontakter Foldens ang. mad.  

- Generalforsamlingen – afhænger af BDO, men kommer til at ligge omkring den 8/2 eller 15/2.

  Britt taler med Carsten Østergaard om han vil være dirigent. 

 

8. Eventuelt, herunder næste møde 

Næste møde bliver mandag den 26/11 kl. 19:00  

 

Med venlig hilsen  

Sekretær Britt Østergaard 


