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Bestyrelsesmøde 30 maj 2022 
 

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

Fraværende: Mogens 

Siden sidst 
 

Henvendelse om snorkel besvares af Ole.  

Økonomi 
Per skal have speciel godkendelse af bilag, af vare købt Stege Skibsværft. 

Hjemmesiden 
Kim tager fat i Maiken og aftaler møde omkring oplægning af referater. Karina og Kim deltager i dette 

kommende oplæringsmøde. 

 Kim orienterer når de sidste filer er på plads. 

Sponsor 
Der har i dag været møde i Sponsorudvalg. Faste skabeloner er aftalt. Hvis der skal afviges fra disse 

skabeloner bliver det taget op i sponsorudvalget. Karina tager fat i Mogens omkring logo. Trøjer videre til 

Kim. Ture med Brutalis der arrangeres skal afregnes efter turen, via mobilpay. 

Brændstofpriser 
150,- dkk på ALF og tilsvarende på Brutalis er blevet aftalt. Gældende fra dags dato. 

Gennemgang af klubhus 
Der skal aftales en arbejdsdag. Her skal vi have en gennemgang af klubhuset for at spotte fremtidige behov 

for rep/udskiftninger. Lørdag d. 27/8 samt 3/9. Arbejdsdag. 

 

Varmepumpe 

Per har fået tilbud på varmepumpe incl. Sms modul og incl moms 15.500,- dkk. Cop værdi 4,8. Denne giver 

energien 4,8 gange igen. Denne pris er for monteret enhed samt nedtagning og bortskaffelse af den gamle. 

Bjarne laver et kontroltilbud. 

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. 

Følgende kommer: Ole, Per C, Karina, Bjarne, Keld og TC 

Våddragt udstyr: Ole, Keld og Karina. 

Kalvehave havnevej 26. 
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Kortplotter til ALF 

Bestyrelsen giver TC lov til at indkøbe kortplotter med tilhørende kort.  

Bestyrelsen mener det er en god idé. 

 

Sankt Hans 23/6 

Karina tager fat i Mogens omkring tilmelding. Karina laver en udsendelse til klubbens medlemmer. Karina 

laver arbejdsliste. 

 

Dykkerkalender 2nd halvår. 

Der bliver skrevet ud at der arrangeres ture efter vind og vejr. Alle opfordres til at være klar til hurtig 

udrykning. Hold øje med vejrmeldinger. 

 

Eventuelt 

Der skal holdes øje med Brutalis, for vandindtrængen i skroget. Husk altid at tage slangen ud igennem 

baileren når vi kommer hjem og har vasket og klargjort. 

 

Per C bliver oplært af TC i vedligehold og service af Brutalis.  

 

 

 


