Referat bestyrelsesmøde
Mandag den 20-11-2017
1:
Referat fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt, Bjarne
Samt TC. var ikke til stede
2: Siden sidst fra Formanden
Vedr vandskaden i klubhuset:
Mogens har talt med Anders som også er taksator for forsikringen vedr. gulvet i klubhuset
Efter julefrokosten skal opholdslokalet/stuen tømmes og gulvet tages op.
Det blev besluttet at det eksisterende tæppe skulle erstattes med er klikgulv
De øvrige rum i klubhuset skal også have fjernet gulvet det indebærer at køkken og brusekabine
samt bord i værksted skal fjernes dette forløb aftales løbende med Anders.
Bjarne har fremsendt materiale det er gennemgået og bestyrelsen mener ikke at det er aktuelt for
klubben.
Hjemmesiden er flyttet til klubregi så klubben betaler direkte til Hostmaster kr. 49,00 årligt.
Mogens og TC får adgang til hjemmesiden
Instruktøren BS er blevet uddannet til Nitrox instruktør, uddannelsen bliver sponseret af klubben.
Jespers ansøgning til Nordea fonden er faldet positivt ud med en donation på 15.000 kr. for brug til
udstyr for elevuddannelse.
Mogens og Jesper retter henvendelse til Nordea vedr. overrækkelse af check
Ny flagstangsfod er fremstillet venter blot på nedstøbning.
Der er igen blevet arrangeret dykkertur til Malta og datoerne er fra den 27/4 – 4/5 -2018
Sussie er som sædvanlig tovholder og har reserveret hotel, flybilletter bestilles af den enkelte
deltager.
3: Betalingsordning for luft / nitrox i det følgende kaldet ”luftordningen”
For fremtiden bliver der 4 måder at afregne sit luftforbrug på som følger:
A: Ved opkrævning af årets første kontingent (hvis det kan nås i 2018) opkræver der ud over dette
et beløb der dækker årets luftforbrug på Kr. 300,00 og kr. 200,00 for nitrox dykkeren har således
afregnet for luf/tnitrox forbrug til første kontingent indbetaling efterfølgende år.
B:Ved opkrævning af årets første kontingent opkræves der ud over dette et beløb der dækker årets
luftforbrug på kr. 300,00 dykkeren har således afregnet for luftforbrug til første kontingent
indbetaling efterfølgende år.
C: Dykkere der ikke ønsker at deltage i luftordningen skal betale kr. 20,00 for hver fyldning
D: Dykkere der ikke ønsker at deltage i luftordningen men ønsker at fylde med Nitrox skal betale
Kr. 20,00 ekstra for hver fyldning (i alt kr. 40,00 pr. fyldning)

4: Ændring af vedtægter debatteres på næste bestyrelsesmøde for senere fremlæggelse på
generalforsamlingen.
5: Orientering:
Ole BS har oplyst at han nu også må udstede snorkeldykkercertifikater
Svømmehallen har først start den 8/12 2017

6: Økonomi:
Bjarne var ikke til stede
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 22-01-2018 kl1930
Ovenstående referat blev godkendt af nedenstående:

