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Bestyrelsesmøde den 09/01 2014 kl. 19.00 
 

Fremmødte: Lasse, Mark, Gry, Simon, Jørn og Britt 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 

Godkendt 

 

2. Rapport fra formanden. 

Glædelig jul og godt nytår 

 

3. Rapport fra kasserer. 

De sidste indbetalinger er kommet på plads for år 2013.  

51.682kr pr. dags dato (så er DSF betalt). Kontingentet for 2014 bliver udsendt inden for den 

nærmest fremtid. Annoncerne i forhold til træfbladet er udsendt til tidligere annoncører og 

enkelte har tegnet igen.  

 

4. Sager til behandling og opfølgning. 

a. Generalforsamling 

- Gry får afsluttet regnskabet med Ninna.  

- Vi vælger at fastholde kontingentet.  

- Æresmedlem.  

- Derudover bliver der lavet et regnskab i forhold til Oberon. Det kommer til at 

fremgå præcis hvad hun koster i forhold til samlede udgifter og indtjening. 

- Hans’ forslag om at han få oplysninger kan ud over timebøgerne ikke lade sig 

gøre, da dette er personfølsomme oplysninger som kasseren ikke må videregive til 

andre end bestyrelsen. 

 

5. Rapport fra udvalgene. 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdale 

- Vi vil lavet et sikkerhedsmøde med DTU (dansk sportsdyknings teknisk 

udvalg) så vi får ændret vores sikkerhedsregler – hvilket er svaret på en 

skrivelse som er kommet forhold til generalforsamlingen. - Instruktører 

- Mark har været på kursus i servicering af klubbens regulatorsæt. Vi 

skal have anskaffet os noget nyt værktøj, som skal bruges KUN i denne 

forbindelse. Der bliver lavet en separat værktøjskasse hertil! Vi beslutter 

at udskiftning af bl.a. o-ringe kommer til at ske efter behov. 

-Derudover kommer der udgift til ultralydsbad som bliver omkring 

2500kr, da det vi har nu er for småt.  

- Et kit sæt koster 265. Heri er der til 1.trin, til et anden trin, og til 

octopus. 

- Ca.12.000kr bruger vi normalt på at sende vores regulatorsæt til 

service, dette kan spare os for mange penge  
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- Det skal undersøges hvad et 1. trin til redningsiltflaske koster. Der 

tænkes Apex (minded på ean potten) Lasse 

- Derudover læste vi i sportsdykkeren at måden hvorpå vi renser flasker, 

er den mest hensigtsmæssige og den eneste anbefalet! 

- Vi er i gang med at udtænke hvordan man kan lave en mere sikker plads 

til det mere følsomme udstyr (reebreatherne). 

- Som beskrevet i forrige referat overvejer vi at anskaffe os en booster. 

Denne koster ca. 13.000kr. Dette kunne måske gøres ved betaling med en 

sejltur til Skivedyk, i bytte, plus de sidste penge. Lasse 

 

b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Lasse Haugaard 

Vi skal have en ny baransvarlig, Robert har sagt nej tak. Der kommer sms 

ud. Lasse 

- Undersøg hvor vidt vi kan få en ny tid i svømmehallen. Evt. få en ”dele 

tid” med svømmeklubben om tirsdagen i forhold motionister evt. junior. – 

Lasse 

- Vi starter uddannelse op her i foråret. Vi er i gang med at lave plakater 

og gøre klar. 

- Vinterbadning. 4 livreddere har meldt sig på banen. 24. -26 januar. 

 

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

- Uv rugby startede den 7/1 hvor der var flot fremmøde. 

- Vi har opstart med juniorerne den 10/1. Der mødte 11 friske børn og 

unge op. Derudover blev årets junior kåret. Jacob-Emil Skytte, efter en 

flot indsats i 2013.  

 

d. Klubhus. Kontaktperson: Jørn Nielsen 

- Mark har fået lavet lys udendørs ved klubhuset og det ser bare såååå 

godt ud. 

-Selvjustits i forhold til ens eget grej – RYD NU OP FOR FA… 

- Gamle sejl skal evt. ryddes op/smides væk. 

- Arbejd og oprydningsdag!! 

- Skraldespande – vi overvejer at ”opgradere” den til en større container 

så vi ikke længere skal have affald ud over det hele. Det er ca. 1600 årligt 

i forskel. Det undersøges - Mark. 

 

e. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen (Martin) 

- Unisafe laver ikke service af motorer længere – findes en ny– Simon 

- Gps til ribben – Der var sket en skade hvorefter den blev indsendt. I 

posten er skærmen flækket så lige nu har vi en forsikringssag i gang. 

Garmin ombytter gammel til nyt, vi skal selvfølgeligt betale noget op til 

den nye, hvor vi håber forsikringspengene fra post dk kommer til at 

dække en andel af det. Simon 

- Opbevaring af ribben – vi er på udkig. 
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f. Træfudvalg. Kontaktperson: J.O. 

 

6. Kalenderen.   

Vi vil bestræbe os på at offentliggøre i god tid så I har mulighed for at komme med forslag til 

drøftelse. 

 

7. Eventuelt, herunder næste møde.  

 - Generalforsamling 28/2 – kl. 19.00 

 - Mandag den 24. februar er der bestyrelsesmøde kl. 19.00. 

 

Med venlig hilsen  

Sekretær 

Britt Østergaard 


