Bestyrelsesmøde 7 februar 2022
Tilstede: Karina, Svend, Per C, Bjarne, Kim J, Ole Chr. Mogens
Fraværende: Keld og Erik

Siden sidst
Karina bød velkommen og orienterede om at Svend fremover sidder med i havneudvalg. Henvendelser til
klubben skal besvares og håndteres af Karina. Henvendelser omkring dykkeruddannelse sendes videre til
Ole Chr.
Mogens har skrevet til Morten Møller omkring behov for svømmehal i den kommende sæson. 2022-2023.

Økonomi
Bjarne: Der er 10 som mangler at betale kontingent og der vil blive udsendt rykkere. Efter at have indbetalt
kontingent til DSF på ca. 14000,- dkk og betalt forsikringer er der stadig 84000,- dkk på kontoen. Der er
blevet indberettet medlemmer til DIF. Bjarne udsender mail omkring luftpenge. Nitrox 500,- dkk og
almindelig luft 300,- dkk pr. år. Samtidig blev det besluttet at det fremover tillige skal koste 50,- dkk for
klubbens medlemmer for en enkelt flaske fyldning. På denne måde er det samme pris som gæstedykkere,
men opfordringen vil også være at klubbens medlemmer gør brug af årsbetalingen på 300,- dkk for
almindelig luft eller 500,- dkk for Nitrox. Bjarne udsender mail omkring priser for flaskefyldninger.

Hjemmeside
Kim orienterede omkring udviklingen omkring det nye layout for vores hjemmeside. Maiken der sidder med
projektet, er ved at lægge gamle referater ind samt vedtægter. Kim og Karina arbejder begge med
opfølgning på vores hjemmeside for at sikre at der hele tiden er 2 som kan håndtere denne, samt lægge
nye filer ind. Kim forventer at ny hjemmeside fungerer fra uge 7

Hold Danmark Rent
Bjarne kontakter organisationen og meddeler vores interesse, så må vi se om vi kommer i betragtning til at få
en rute hvor der skal samles affald.

Tirsdagsmarked
Afventer henvendelse fra handelsstandsforeningen omkring én tirsdag bemanding. Bjarne vil skrive ud når vi
bliver kontaktet.

Smögen tur
Ole orienterende omkring Smögentur og der er pt. 5 tilmeldte. Der bliver genudsendt mail omkring
invitation således at alle er opmærksomme på muligheden. Tilmeldingsfrist 12 februar 2022.

Fastelavn
Svend vil skrive ud om Fastelavn i havnen d. 27 februar. Der var generel god opbakning til arrangementet i
bestyrelsen.

Konstituering af bestyrelsen
Formand: Karina
Næstformand: Svend
Kasserer: Bjarne
Materialeforvalter: Per C
Sekretær: Ole Chr.
Menige medlemmer: Erik og Kim J.
Suppleant nr. 1: Mogens
Suppleant nr. 2: Keld

Orientering omkring DSF nye medlems system
Bjarne og Ole orienterede omkring DSF nye medlemssystem. Her kan man fremover udprinte sit DSF
medlemskort og tilmelde sig DSF kurser. Ole chr skriver ud omkring link til det nye medlemssystem uge 6.

Tilretning af distributionslister til mail
Ole Chr. Tilretter følgende: Keld tilføjes Bestyrelses listen. Mogens slettes fra Info listen og Karina tilføjes.
Dette gøres uge 6.

