
      

Bestyrelsesmøde 10.07.2013 kl. 19.00 
 

Fremmødte: Gry, Lasse, Simon og Britt 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 

Godkendt  

2. Rapport fra formanden. 

Alt vel og intet nyt. 

 

3. Rapport fra kasserer. 

- Vi har fået 2000kr ekstra fra turistforeningen så vi alt i alt har fået 10.000 fra Skt Hans 

aften. Pengene er for teltopsætning og nedtagning, derudover kommer salg - 17.680 i 

omsætning fra Skt. Hans i baren(den endelige opgørelse tilkommer) 

- Gitte Henning har støttet os med 5000kr fordi han så vores store arbejde på pladsen ved 

Sønderstrand til Skt. Hans.  

- Rasmus fra Skagen El Tekniq har sponsoreret et nyt køleskab til Oberon. 

- Der er kommet penge ind fra Dsf’s tur til Hirsholmene. 

- Pt er der 105.000kr på klub kassen. 

- Fonde søgning; Gry er kommet med et forslag hvor vi samler alle vores sponsorater på én 

konto, for på denne måde at lave et overskueligt kontoudtog til eks. andre kommende 

sponsorer i forhold til fonde søgningen og selvfølgeligt vil det give et dejligt overblik for os 

selv. 

- Winkas bogførings program fungere rigtigt godt, men det er en dyr løsning. Ca. 5000kr om 

året, så vi er på udkig efter en anden løsning. 

- Vi har fået 22.000kr ekstra fra kommunen i aktivitetstilskud, for 2012.  

 

4. Sager til behandling og opfølgning. 

a. Diverse service i klubhuset, knive og gafler 

Vi opgraderer det vi har nu, i stedet for at købe helt nyt. Simon spørger J.O. 

 

b. Nøgler til klubhuset 

J.O. har styr på nøgleregisteret. Nøglerne i klubhuset flyttes tilbage så der kun 

findes én A-nøgle. - Jørn. 

 

c. Ribbåden - udlejning og diverse 

Udlejning skal ske med skipper, hvor skippers løn er 100kr i timen.  

Det koster 1000kr i timen at leje Ribben. Nedsætning og optagning regnes på en 

time. Startpris regnes for to timers sejllads + i og påsætning – altså 3000kr. 

Det er udelukket vores vurdering hvad vi er interesseret i at sejle med(for at 

beskytte udstyret) 

 

 

 



 

d. Passager forsikring på Oberon! 

Når folk lejer sig ind på Oberons ture skal de betale 50kr ekstra i 

turmedlemskontingent. På denne måde er de dækket af vores forsikring. Denne 

gælder året ud. Jørn printer sedler ud 

Dette gælder for alle folk som ikke er medlem og skal med på en betalt tur.  

 

e. Opgørelse af Skt. Hans aften 

Se ovenstående. 

 

5. Rapport fra udvalgene. 

 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdale 

 

b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Lasse Haugaard 

- Junior/udd. togt var igen i år en kæmpe succes. Vi fik færdig uddannet 

5nye CMAS* dykkere. Nu skal de nye ”grønne” dykkere hjælpes lidt i 

gang, og det håber vi selvfølgeligt at alle vil tage hensyn til og hjælpe med 

- Sommertogt i uge 30 har indtil videre 7 pers. tilmeldte.  

- Der har i den senere tid været en masse dagsture, dette håber vi kan 

fortsætte sommeren ud og godt ind i efteråret. Husk at alle er velkomne 

til at lave ture, både dybt som lavt. 

- Lasse er i samarbejde med vores samarbejdsklubber. De er ved at lave 

nye vedtægter og få det hele up to date. Så vi kan få mere nytte af 

”hinandens vande” 

- Nitrox kursus kommer i løbet af efteråret eller foråret. 

 

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

Vi starter op i svømmehallen igen når sommerferien er slut – der kommer 

sms ud omkring opstart. 

 

d. Klubhus. Kontaktperson: Jørn 

 

e. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon (Martin) 

- Der er nogle småfejl og mangler på ribbåden som skal laves – Simon. 

- Forstærkninger på ribben bliver først lavet efter sommer, da Unisafe 

har travlt.  

- Nummerpladelys til vores trailere er ikke for gode. Nye ruller og nye 

bøjler ved nummerlys. Lasse og Emil 

- J.O. har lavet en masse småting på Oberon så pumper og diverse virker 

igen. 

- Brandsluknings udstyr på Oberon har fået lavet service. 

- Der har været møde med Tage Rishøj fra værftet. Han laver et tilbud 

på et aluminiums styrhus, som kan beklædes med træ. Billigt og pænt. 

Meningen er at dette skal gøres samtidigt med at tankene og dækket skal 

laves.  Afventer tilbuddet og derefter ser vi hvad der sker.  



 

f. Træfudvalg. Kontaktperson: J.O. og Mark 

Endelig opgørelse af træf er under vejs. 

 

 

6. Kalenderen.  

7. Eventuelt, herunder næste møde. 

- Tilkommer 

 

Med venlig hilsen  

Sekretær  

Britt Østergaard 


