Bestyrelsesmøde 5 september 2022
Tilstede: Karina, Svend, Per C, Bjarne, Ole Chr. , Erik, Mogens
Fraværende: Keld

Siden sidst
Sildemarked 2 september. Et par gange er vi stået og kigget på Alf som ikke kunne starte. Dette har givet
anledning til en del spildte muligheder for gode dyk. Der har været arrangeret arbejdsdag 27/8-2022. Der
var denne dag massiv dagsregn, men der blev vasket vinduer og ryddet op. Køkkenet fik tillige en kærlig
omgang rengøring. Mogens har rundsendt svømmehalstider.

Bestyrelse
Bestyrelsen bekræfter samlet at Kim efter eget ønske er udtrådt af bestyrelsen, og Mogens er indtrådt som
1. suppleant.

Hjemmesiden
Ole og Karina tager fat i Maiken for at få lært hvorledes der uploades filer til hjemmesiden. Der vil følgelig
blive lavet en lille enkel manual.

Sponsor
Per tager kontakt til Kim for at se hvor langt vi er kommet med OK sponsor. Da Kim ikke længere er i
bestyrelsen, kan han ikke længere repræsentere klubben i forhold til kommende sponsoraftaler. Vi
bekræftede samtidig at alle fremtidige sponsoraftale skal forelægges formand samt kasserer for
gennemsyn og underskrift.

Økonomi
Bjarne har oplyst at der er 2 udmeldelser, og 5 i restance med kontingent. Bjarne opfordrer til at Per
kontakter Skærbæk for indkøb og montering af varmepumpe. Pris ca. 15.500,- dkk incl moms og montering
samt bortskaffelse af gammel unit. Bankkonto: 86.000,-dkk efter betaling af styrehydraulik samt ny GPS.

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.

Velkomstmøder for kommende uddannede dykkere
Karina laver oplæg til FACEBOOK opslag med intromøder for færdiguddannede dykkere der ønsker
medlemskab i MSD. Tirsdag d. 25 oktober samt 29 november.
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ALF status
Bjarne tager kontakt til Ole M. for at finde en aftale for ilægning af ny/brugt motor. Per finder ud af hvad
det skal koste at indkøbe og montere brugt OM636 motor.

Arbejdsdag 10 september
Erik laver opslag til FACEBOOK omkring arbejdsdag. Bjarne vil have en inspektion af ejendommen incl.
Vinduer mv. Dette for at være på forkant med fremtidige investeringer mv.

Eventuelt
Per undersøger frivillig søredning. Mogens lægger info ud på FACEBOOK at kasketter med MSD logo kan
købes for 99,- dkk.
Mogens vil gerne koordinere trøjer med tryk. Man betaler selv trøjen og klubben betaler for logo tryk.
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