Bestyrelsesmøde 21 marts 2022
Tilstede: Karina, Svend, Per C, Bjarne, Kim J, Ole Chr. Mogens, Keld, Erik
Fraværende: Ingen

Siden sidst
Kim har fået lavet flisebelægning ud foran porten. Ser rigtig godt ud. Nu bliver det nemmere at åbne for
Brutalis. Henvendelse omkring Brøndehøje. Vi kan ikke rigtig bidrage med noget, da vi aldrig har fundet
noget. Vi har dykket flere gange på stedet, men uden held. Karina meddeler tilbage til spørger.

Økonomi
Bjarne: Alle har betalt efter seneste rykker. Vi har nu 95.710,- dkk efter at have betalt til DSF samt
forsikringer. 4736,- dkk er indgået fra kommunen som aktivitets og medlemstilskud. Vi er 48 medlemmer i
klubben. Fra OK sponsor aftalen er der 818,- dkk side oktober 2021. Kim forslår at OK kommer op til
Sildemarkedet og laver aftaler for klubben. Møns Bank har ikke valgt at sponsere klubben. Der er nu gået
5000,- dkk ind fra Brugsen. En aftale Mogens har fået på plads.

Hjemmeside
Den nye hjemmeside begynder at tage form.
Erik sender nye vedtægter til Kim som vedtaget og dateret 25/1-2019. Erik har tidligere fremsendt samtlige
referater fra bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger til Kim.
Kim mente at der vil gå 14 dage, så vil hjemmesiden være opdateret med ref. Osv. Nye bestyrelses ref.
bliver rundsendt af Ole i pdf, og Kim lægger dem på hjemmesiden.
Kim orienterer når de sidste filer er på plads.

Alf
Der bliver aftalt arbejdsdag 10 april : Rengøring klubhus samt filterskift mv på Alf. Klubhuset skal
gennemgås for fremtidige udskiftninger mv. Per C er koordinator på ALF og Ole på rengøring. Ole skriver ud
til medlemmerne omkring denne fantastiske mulighed for at mødes.

Dykning med børn og forældre
Jens Christian Børsmose ville gerne have aktiviteter omkring børne/forældre dykning. Hvis det er at vi skal
uddanne børn kræver det en extra instruktør, der kan håndterer dette. Erik svarer tilbage høfligt og
diplomatisk, at vi ikke har interesse eller kapacitet til dette.

Idrætsprisarrangement 5 maj
Bjarne orienterede omkring uddeling af idrætspris.
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Vordingborg Idrætsråd
Bjarne og Erik tager til generalforsamling 22 marts 2022.

Jubilæum 27 marts
Kim og Svend har lagt op til åbent hus, med pølser og kage. Ugebladet har været forbi og interviewe TC.
Der kommer et stykke i Ugebladet. Sjællands Tidende overvejer at komme forbi og sætte et stykke i avisen.
Vi mødes i klubben kl. 0730 søndag 27 marts. Der skal arrangeres dykning i havnen så der er noget at se på
for dem der kommer forbi, og samtidig viser Svend film. Svend skriver ud omkring dette.

Havneudvalgs møde
28/3-2022 bliver der afholdt møde i klubben.

Havnefoged udbeder sig hjælp.
Kim Hansen vil gerne have en ege planke monteret i slæbestedet. Per arrangerer og vi hjælper til.

Udlån at klubhus til Jacob Lind
1/5-2022 mellem 1100 og 1200 låner Jacob lind klubhuset for en kort bemærkning. Bestyrelsen mener det
er en god idé
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