
Referat bestyrelsesmøde  
Mandag den 17-11-2016 
 
1: 
Referat fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt af tilstedeværende undtagen af  
Bill og Jonas der ikke var til stede 
 
2: Orientering fra formand / Mogens 
Mogens orienterede om prisen for fyldning af vores 3ltr flaske til Oxikittet 
Den kunne trykprøves og renses for kr. 476-540 kr   
En ny flaske kunne købes for 1048,00 men Mogens fortalte at  
Han har en dekanteringsslange så vi selv kan fylde fra den store iltflaske. 
 
Evnt. rep af brutalis Mogens tager kontakt til Henrik Hårbølle glasfiber og  
Komme et overslag for rep.  Såfremt Brutalis skulle repareres skulle klubben  
Selv stå for demontage af motor og diverse udstyr. 
Ved besøg kommer der flere fra klubben  
Erik laver en travers der kan bruges til at hejse motoren op i og eventuelt 
Anvendes til andre ting i garagen. 
 
Nitroxanlægget/ luftpenge : 
Der skal tages aktion til hvordan luftpengene skal beregnes. TC tager kontakt til montøren  
Af anlægget / Ricko for at få oplyst om der kan bygges en yderligere option  
På der kan beregne forbruget for hver enkelt dykker enten med adgang til luft eller luft/nitrox 
 
Noget nyt er at alle kan sende til Jonas vedr.oprettelse af dykkerture . Liste med redigeringsret  
Udfærdiges af Jonas / webmarster. 
 
Økonomi : 41.970.88  Mogens –Jesper –Svend har bidraget til formuen med kr. 1400,00 
Indkommet som hjælp til en efterskole . Godt gået 
 
Prøvedyket i 2017: 
Der dykkes Fredag den 13-01-2017  
Ved eventuel interesse efterfølgende blev det besluttet at følgende beløb skulle forelægges 
kommende dykkere: 
Uddannelse til1* (1810 til klubben og 300 ekstra ) i alt 2110,00 
Bliver måske reduceret til kr. 2010,00 
 
Livredder prøve så klubben kan stille med egne livreddere i svømmehallen  
Uddannelsen starter 25-11-2016 og fortsætter hver fredag frem til den endelige prøve den 
6-01-2017 Følgende medlemmer har meldt sig : Jonas –bjarne-svend- mogens-erik 
 
Lystfiskerforeningen har et ønske om at stille en opbevaringsboks ved den østlige side af klubhuset 
og tilbudt at male den i samme farve som huset det blev vedtaget efter nogen debat at det var ok. 
 
 
 



 
Julefrokosten: 
Det blev ikke til nogen julefrokost i 2016 vi var vist lidt sent ude men det blev vedtaget at holde  
Nytårskur i januar. Kuren vil blive afholdt den 14-01-2017 og bliver afviklet ligesom julefrokosten 
med sammenskud af diverse retter fra den seddel der opsat i klubhuset. 
Sussie laver og sender indbydelse ud til alle medlemmer. 
Festen starter kl. 18oo 
 
Foredrag på STARS: 
 Bjarne  ifølge aftale med bestyrelsen kontaktet forfatterforeningen vedr foredrag med  
Mikkel Beha på Stars der skal sælges billetter til 200 kr. pr. stk  
Foredrager er fastsat til 30 Marts 2017  
 
Generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen er fastsat til den 20-01 2017 TC og Bjarne sørger for indkaldelse  
Endvidere blev det aftalt et bestyrelsesmøde den 16-01-2017 hvor formandens beretning  
Skal fremlægges . De to revisorer indkaldes også til dette møde for kontrol af regnskab.  
 
 
Ovenstående referat blev godkendt af nedenstående: 
 
 
 
 
 
 


