
Referat bestyrelsesmøde  

Mandag den 09-11-2020 

 
1: 

Referat fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt af fremmødte  

  

2: Siden sidst fra Formanden 

 

Der er blevet dykket en hel del trods corona . Venskabsklub fra Panuminstituttet har været på besøg 

, en rigtig god tur med Alf og Brutalis , der var 15 betalende personer med. 

 

Kim har arrangeret sammenkomst med spisning og dykning  

 

Julefrokosten er aflyst for i år 

 

Svømmetid 18oo-til 19oo fredag  

Start med dykning ca 01-12-2020 med tiderne fra 183o til 203o  

Med udstyr fra 19oo til 203o 

 

Livreddere til vintersæsonen ( erik, mogens og jacop ) 

 

Reklamer fra sponsorer eventuelt på klubhuset, evnt. udlejning af klubhuset til andre foreninger 

 

Superbrugsen skal udvide og har forespurgt om de kan låne vortes toiletafløb og evnt betale leje  

For benyttelsen 

 

Klubben trænger til en ny oxibox . Talte om at vi skulle søge trygfonden ( Ole BS påtog sig 

opgaven) 

Der skal nye ildslukkere i Alf  , vi prøver at finde nogle  

 

Vinterklargøring af Alf søndag den 22-11-2020  

 

3: Økonomi 

Bjarne har set på flere opkrævningssystemer for kontingent med priser på 3500 - 4000 kr  

De er blevet droppet grundet mange opstartsproblemer. 

Flere alternativer er undersøgt men er droppet efterfølgende. 

Det nye betalingssystem via mobilpay og indsætning på konto virker , det har desværre betydet at  

5 medlemmer har meldt sig ud . Ca 17 mangler at betale inden for betalingstidsfrist men Bjarne 

rykker via SMS eller telefonopkald. 

Bjarne vil opkræve 2 gange om året og fremsender mail til medlemmer inden , med angivelse af  

Nummer for mobilpay og det almindelige bankkontonummer. 

 

Mobilpay koster koster i oprettelse ca 1000,00 kr og hver transaktion koster 0,75 kr. 

 

Mobilpay fra brugeren angives med henholdsvis ALF, Brutalis  og kaffekassen ved aktiviteter i 

klubben 

 

Formuen D.D. 68.100,13 kr 

 

Faktura fra Stubbekøbing havn på 2100,oo kr. 

 



På malingen til klubhuset har Møns tømmerhandel givet 50% 

 

 

4: Uddannelse  

 

Corina er startet op med øvelsesdykning 

Prøvedyk fredag den 08-01-2021 

Der er måske 3 emner 

 

Instruktør konference har haft deltagelse af Ole/BS . Nyt evnt skriftlig teoriprøve via nettet  

 

Nye CMAS standarder :  

 

CMAS 1 :  ok til at foretage natdyk 

CMAS 2  :   dykning til 40 meter ok 

 

 

Ovenstående referat blev godkendt at nedenstående ; 


