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Bestyrelsesmøde 23 januar 2023 
 

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

Fraværende:  

Siden sidst 
3 dykkerelever er startet. Hanne, Søren og Laust. 

Det går godt. Hanne har været syg med Corona, men hun ventes klar til fredag d. 27/1-2023. 

ALF i proces 
Vi har fået løftet motoren ud og næste skridt er skruen af og akslen ud. Næste week-end 27 og 28 januar 

tages næste tur. Der skal slibes og gøres klar til bundmaling. Vi skal også have monteret Zink anoder. Per 

skriver ud. 

Hjemmesiden 
Der gemmes nu løbende referater til hjemmesiden. Der er tillige gemt agenda for generalforsamling, under 

afsnittet generalforsamlinger.  

Sponsor 
Bjarne har kontaktet OK er han er fremover kontaktperson. Udvalget består af: Bjarne, Keld og Erik ( fra 

april ). Udvalget mødes og laver et oplæg hvor der vises hvorledes firmaerne bliver promoveret på vores 

klubhus. Aftale løber som minimum et 1 år og mindste beløb er 5000,- dkk. Per skaffer plade på 1x2 meter 

til opsætning af firmalogoer. Placeres mellem kompressor udluftning og porten. Det skal være enkelt og let 

at finde ud af både for os og for dem som ønsker at støtte klubben. 

Økonomi 
Underskud på ca. 20.000,- dkk i år men også store udgifter på 25.000,- dkk til ny motor til Alf og 13.500,- til 

ny varmepumpe. På kontoen efterfølgende 69.492,- dkk og det er jo slet ikke så skidt. 

Ansøgning om aktivitetstilskud samt lokaletilskud er sendt til Vordingborg Kommune. 

Opgørelse af medlemsregistrering er fremsendt til DSF. 

Tak til Ole Madsen 
I forbindelse med at Ole Madsen har solgt ALF for 1,0 dkk til klubben er det blevet besluttet at indkøbe en 

flot kurv der overrækkes på generalforsamlingen. Bjarne sørger for indkøb. 

Fastelavn 

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. 

Eventuelt 

Startlåsen til Brutalis vil ikke dreje. Mogens kontakter TC for løsning. 


