
1 

 

   

Bestyrelsesmøde den 24/03 2014 kl. 16.00 
 

Fremmødte: Jørn, Simon, Mark og Britt 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 

Godkendt 

2. Rapport fra formanden. 

 

3. Rapport fra kasserer. 

 

4. Sager til behandling og opfølgning. 

a. Generalforsamling 

Bestyrelsen konstituerer sig på følgende måde: 

Formand 

Næstformand 

Kasser 

Punktet udsættes indtil alle deltager – posterne fortsættes fra sidste år 

 

b. Service af fartøj 

Evinruden og ribbådens motor er kørt til service i uge 13. 

 

c. Opbevaring af Ribben! 

Der er fundet alternativer til auktionshallen – undersøges fortsat. 

 

d. Lasse Haugaard – aktivitets udvalget – A nøgle 

Lasse beholder sin A nøgle som instruktør. Det bliver foreslået ham at beholde 

aktivitetsudvalget. 

 

e. Heidi på sms og kalender posten 

Heidi er nu kun passiv medlem i klubben, og hun ser det mere aktuelt at det er et 

aktivt medlem, med fingeren på pulsen, som har disse poster. Der arbejdes på 

sagen. 

 

f. DUBLI – 

Dette er en tilskudsordning som træder I kraft hver gang man handler på nettet 

hvor Dubli har rabatordning. Man får som privat rabtat samtidigt med at 

Skawdyk får tilskud hver gang man handler og bruger Dubli. Vi overvejer at 

iværksætte dette.   
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g. Spar nord støtter Skawdyk. 

Hvis man tjekker ind, på Facebook, hver gang man er i dykkerklubben, igennem 

Spar Nord, kan dykkerklubben få en krone for hver gang det sker.  

Skal man ind i spar nord som ny kunde, eller bare vil ind til en uforpligtende tjek, 

kan man sige, at man er medlem af Skawdyk, og så får vi auromatisk 500kr ind til 

klubben. 

 

Rapport fra udvalgene. 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdale 

- Vi vil lave to redningsflasker, 15L, som skal fastmonteres på Oberon og 

på ribben. Hertil indkøber vi et Beucaht 1. trin – grunden til mærket er at 

så kan Mark servicere det.  

 

b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Lasse Haugaard? 

- Den nye baransvarlig er Niels Munck. Niels vil gerne have en hånd når 

han ikke er hjemme. 

- Barvagter?? Lasse og lyng 

- Vi har kørt og kører uddannelse i uge 11 og 13 hhv. CMAS* og **. 14 

kursister i alt. 

- Førstehjælps kursus – 12/4 kl 9:00 -15:00 

- Mark L. og Christian fra Carlsens DC. Holder lang fredag en dykkets dag. 

Formålet er at styrke samarbejdet mellem klubberne i Dk. Information 

følger. 

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

 

d. Klubhus. Kontaktperson: Jørn Nielsen 

- Vi holder arbejdsdag og oprydningsdag lørdag i uge 17 den 26/4. 

Information følger, men primært er; 

Oprydning i skuret 

Oprydning i klubben, vaskes ned og gøres maler klar 

Male vægge og lofter 

 

e. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen (Martin) 

 

f. Træfudvalg. Kontaktperson: J.O. 

Træfbladet er trykt og er mailet ud til klubberne 

 

5. Kalenderen.   

Jørn overtager klubhuskalenderen fra Heidi – Booking af Oberon skal foregå til Simon, J.O. 

eller Britt 

6. Eventuelt, herunder næste møde.  

Med venlig hilsen  

Sekretær 

Britt Østergaard 


