
Referat bestyrelsesmøde  

Mandag den 05-02-2018 

 
1: 

Referat fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt. 

 

2: Siden sidst fra Formanden 

 

Bestyrelsen blev konsolideret: 

 Formand: Mogens 

Næstformand: Svend’ 

Kasserer: Bjarne 

Sekretær: Erik 

Materialeforvalter: Jonas W 

Bestyrelsesmedlem 1: TC 

Bestyrelsesmedlem 2: BS 

 

Udvalg: 

 

Uddannelsesudvalg Formand: BS 

Sikkerhedsudvalg Formand: BS 

Turudvalg: TC samt alle aktive 

Web udvalg: Mogens 

Alf udvalg: Svend og Jesper 

 

Det blev besluttet at vi fortsætter med deltagelse i aktiv havn der er planlagt til 9/6 2018  

Selve planlægningen vedr. deltagelse starter ca 1 måned før 

Bue har prøvedykket men det var ikke med den forventede succes , hans fader har været i kontakt 

med Mogens vedr. dette og følgebrev fra svømmeklubben send til faderen. 

Keld inviterede til stress- kursus møde Mogens og Keld gennemførte. Det drejede sig om sikkerhed 

for aktive dykkere og blev gennemført af Hyber Bar / Michael Bering 

Der er til 5 nye elever og efter nogen tid er antallet reduceret til 3 stabile 

Klubhuset er ca halvfærdigt med etablering af nyt gulv og Anders vil starte op med resten i løbet af 

de næste måneder. det blev besluttet at vi ikke ville skulle have en ny varmepumpe men fortsætte 

med den oprindelige selvom den har været delvis under vand 

 

Der vil blive afholdt filmaften med bespisning den 16-02 2018 BS sender en mail ud vedr. dette 

 

Jesper vil redigere de nyvedtagne vedtægter færdig og lægge dem ud på hjemmesiden 

 

3: Økonomi 

 

Kassebeholdningen er på referatdatoen Kr. 49.923,81 

Der er betalt kontingent til DSF på 11.400 Kr. 

Medlemskort for 2018 til alle aktive er ankommet og ligger i klubben 

 Endvidere er der søgt om tilskud til medlemmerne og drift af klubhus hos kommunen 

Forsikringen på klubhuset er betalt 

  

 

 

 



Eventuelt: 

Ole / BS orienterede om at der var uddannet 3 nye nitrox dykkere 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 26 marts 2018 

 

Ovenstående referat blev godkendt af nedenstående : 
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