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Bestyrelsesmøde 13 februar 2023 
 

Tilstede: Karina, Svend, Per C, Bjarne, Ole Chr. Mogens, Keld 

Fraværende: Erik 

Siden sidst 
Dykkerelev Hanne har valgt at udskyde starten til næste år. Sygdom har gjort at hun er kommet for langt 

bagud i forhold til både teori og praksis. 

Svømmehal er booket for næste sæson. Samme tider som vi plejer. Ole skriver ud omkring nye 

dybdegrænser der bliver gælder for nye certifikater udstedt fra 1/1-2023. 

ALF i proces 
Per og TC har været over for at afmontere det sidste strøm.  

Konstituering. 
Materialforvalter: Per C. 

Sekretær: Ole Chr. 

Kasserer: Bjarne 

Formand: Karina 

Næstformand: Svend 

Bestyrelsesmedlem: Keld 

Bestyrelsesmedlem: Erik 

 

Kommende aktiviteter 
Søndag d. 19 februar arrangeres, mødetid kl 1000. Ole Chr. sørger for at skrive ud FB og hjemmeside.Det 

var hyggeligt sidste år og det er med til at samle klubben. Ole chr. bliver sponsor for fastelavnsboller. 

 Keld tager kontakt til forbundent for at høre om besøg af konsulent for inspiration til aktiviteter i klubben. 

Ole skriver ud om klubaften hvor kommende turkalender fastlægges. 

 

 

Økonomi 
Der er betalt kontingent til DSF og forsikringer, i alt udgifter for ca 22.000,- dkk. Der er 9 der mangler at 

betale kontingent. Bjarne sender ud omkring luftpenge der skal betales for 2023. Der er kommet 203,- dkk 

fra OK pga 10% mere som følge af prisstigninger. 
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Brutalis 
Per sørger for ny låsecylinder til Brutalis. Vi afventer batteri. Mogens har monteret et af dem fra ALF og nu 

starter den som en drøm. 

Idébank for fond tilskud 
 

Stige til Brutalis. Nye dykkerflasker til elever. OXi-boks. Undervisningsmaterialer. 

 

Sponsor 

 

Sponsorudvalget har gjort de første overvejelser omkring kommende aktiviteter på dette område. 

Dem der giver penge tilskud skal ud på en plade monteret på klubhuset. Dem der giver naturalier skal 

nævnes på hjemmesiden. Stort skilt til ALF hvor der står nævnt hvem der er sponsor. Dette skilt skal ikke 

være fastmonteret, men være i stil med det som byggefirmaer sætter på byggepladser hvor de arbejder. 

 

Eventuelt 

Nemt nu at indløse dåsepant i Brugsen. Der er kommet en automat hvor man kan hælde en hel sæk dåser 

ind. Vær opmærksom på at der udelukkende må være dåser og plastik flasker. Ikke glasflasker. Glasflasker 

skal stadig indløses i den almindelige manuelle automat. 


