
Referat bestyrelsesmøde  

Mandag den 15-05-2017 

 
1: 

Referat fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt da, Jonas W 

Var ikke til stede 

 

2: Stille periode for dykkerklubben  der har været en del ture med Alf og Brutalis men det  

Er meget kolde dyk for våddragtsdykkerne.  

En1* dykkere har fået certifikater og 3 2* dykkere har fået certifikater  

5 personer fra klubben har været på UV jagt kursus den 14/5 -17 ved Halskov Havn Korsør. 

 

Fugtigheden i isoleringen efter den høje vandstand er der stadig så det foreslås at 

forsikringsselskabet kontaktes igen. 

Det er foreslået at der skal søges efter fonds midler evnt ved Sjællandske Medier 

Jesper formanden eller kaseren søger efter disse midler 

Jesper fik samtidig prokura af bestyrelsen til at være udfarende ansøger. 

Klubben vil deltage i aktiv havn i Præstø den 18/8 -17 deltagere bør melde sig  

Hurtigst muligt. 

Evalueringen af foredraget med Mikkel Beha  

Vi fik ros af Stars leder for vores arbejde  på selve aftenen med bemærkningen om at  

Han kunne se vi var vant til at arbejde sammen mod et fælles mål . Godt gået gutter 

Stars har også givet positiv respons til Bjarne dog med det men  at de selv i fremtiden  

Vil afholde lignende arrangementer.  

Indtægten fra aftenen til klubben var 18.798,38Kr inkl. indtægten fra garderobe på 3571,00 kr.  

Der blev afholdt udgifter til frokost for de frivillige hjælpere fra klubben 

 

Økonomien: 

 Vi har fået tilskud fra kommunen på kr. 7.592,00 

Kassebeholdningen er d.d. 52.577,77 

 

Det blev foreslået at der laves regnskab for begge både kaldet”båderegnskab” 

 

Klubben holder som alle øvrige år sankthans  

 

Arbejdsdag med oprydning og maling af klubhuset er aftalt til den 17 september  

Med start kl.8oo TC og Bjarne sørger for indkøb af malergrej og maling. 

Brutales holdes under løbende observation vedr. dækket og vandindtrængen 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 25-09- 2017 kl. 193o 

 

Ovenstående referat blev godkendt af nedenstående: 
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