Bestyrelsesmøde 19 april 2022
Tilstede: Karina, Svend, Per C, Bjarne, Kim J, Ole Chr. , Keld, Erik
Fraværende: Mogens

Siden sidst
Henvendelse fra Jacob Lind omkring lidt extra udlån af klubhuset. Dette tages op under sidste punkt.

Økonomi
Bjarne: Betalt 4500,- dkk til Majken, hende der har lavet hjemmeside. Bjarne har fået 1900,- dkk til
lokaletilskud. Alle medlemmer har betalt.

Facebook gruppe
Det blev diskuteret om der skulle blokeres for visse ansøgninger til vores Facebook gruppe. Besluttet at
åbne for ansøgninger. I de tilfælde at de senere ønsker at blive dykkere her i klubben skal der som altid
laves et prøvedyk i havnen med Mogens eller Ole. Det bliver samtidig gjort klart at der dykkes her efter DSF
sikkerhedsregler, og at alle dyk bliver foretaget med makkerline.

Hjemmesiden
Kim orienterede omkring de seneste udvikling. Karina og Kim vil sætter sig sammen med Majken for at lære
at lægge ref. op på hjemmesiden. Karina pointerede vigtigheden af at vi bliver selvkørende i forhold til at
kunne lægge disse filer op selv. Dette er jo også vores vindue ud til Fonde og sponsorer, og derfor skal der
altid være fuld opdatering netop på dette område.
Kim orienterer når de sidste filer er på plads.

Sponsor
Per C. har været i kontakt med lokal håndværksmester Nico. Kim og Per vil lave firma sponsortur i Juli
måned. Aftale XL-byg er lidt på std. by indtil de er klar igen. Der var lidt sygdom. Mogens skal lige
undersøge hvilke aftaler der er gældende i forhold til Borg reklame. Kim har skaffet 9 kørefliser som skal
placeres udenfor porten. Der er Møns Entreprenør forretning der har været sponsor. Der nedsættes et
sponsorudvalg hvor Kim, Keld og Bjarne er med. Der holdes et møde i udvalget for at udstikke rammerne
for sponsoraftaler, inden der bliver indgået konkrete aftaler. Fremadrettet skal den øvrige bestyrelse
løbende orienteres. Sponsoraftaler bør være et fast pkt. på bestyrelsesmøderne.

Sankt Hans
Mogens arrangerer Sankt Hans med mad fra Troels. Bestyrelsen vil bakke op omkring Mogens så han ikke
står alene med det. Et forslag er at vi lavet noget uformelt med roklubben.
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Rengøringsdag samt ALF
Der blev orienteret omkring rengøring i klubben samt ALF opdatering. Der blev kørt 2 læs til omlasteren og
på ALF blev der skiftet olie og efterfyldt olie på styreservoen. Der trænger til at blive skrabet maling af og
genmalet. Per sørger for at fer er kølervæske ombord. TC og Per var ude på ALF, og Jesper, Keld og Ole
vaskede og polerede i klubhuset. Keld havde taget traileren med så vi fik ryddet lidt op på loftet.

Varmepumpe
Per sender specifikationer på varmepumpe til Bjarne som indhenter pris. Den gamle varmepumpe kan
måske godt trænge til en udskiftning, og det vil nok være bedre at få det gjort inden den stopper selv.

Evaluering af jubilæumsdagen
Klubben havde jubilæum d. 27 marts og vi fik besøg fra Roklubben, som havde en fin lille gave med. Lidt
ærgerligt at indslaget i Ugebladet først bragte indslaget ugen efter. Bjarne mente at vi nok bør fremsende
en skriftlig invitation til andre klubber. Der kom i alt 39 forbi på dagen. Der var godt fremmøde fra klubbens
medlemmer, og Mogens’s børn og børnebørn fik en tur i Brutalis. TC var styrmand

Ren natur
Vi blev ikke valgt som klub til at rydde op langs stranden ved Ulvshale. Der var mange klubber der har
ønsket at deltage, så Bjarne mente at vi nok var blevet fravalgt da vi tidligere havde fået en rute.

Snorkelsti 28 juni
Vi har lovet at hjælpe til med snorkeldykning på snorkelstien. Arrangementet er fra 1900 til 2100. Bjarne
opfordrer til at vi møder op. Bjarne vil skrive ud til klubbens medlemmer når vi kommer lidt tættere på.

Udlån at klubhus til Jacob Lind
1/5-2022 mellem 1100 og 1200 låner Jacob lind klubhuset for en kort bemærkning. Der bliver skrevet ud til
medlemmerne at Jacob disponerer over klubhuset fra Lørdag morgen 30 april til søndag 1 april sidst på
eftermiddagen. Jacob sørger selv for øl og vand og skal og sørger for at lokalet er rengjort efter brug. Karina
kontakter Jacob og meddeler ok og under hvilke konditioner.
Bestyrelsen mener det er en god idé.
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