Referat bestyrelsesmøde
Mandag den 22-01-2018
1:
Referat fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt.
2: Siden sidst fra Formanden
Der er blevet lagt nyt gulv i opholdsrummet/stuen og en del af medlemmerne har malet vægge
Inden der blev sat fodpaneler og gerigter op af Anders(hustømmeren)
Ved prøvedykket var der 5 nye elever der meldte sig introduktionen af Ole(BS) blev afholdt i
svømmehallens lokaler da gulvet ikke var færdigt på det tidspunkt
Aktiv havn den 9/6 2018 i Vordingborg. Vi vil måske deltage sammen med Vordingborg dykkerne,
Denne aktivitet koordineres senere på året.
Når vi skal deltage i Aktiv havn og lignende er der stemning for at vi skal have en fast stand på
stedet som i Præstø hvor vi også havde Brutalis med som blikfang.
Mogens har deltaget i forskellige møder ved aktiviteter i samarbejde med andre foreninger.
Klubben skal så vidt det er muligt også i år deltage som officials i EXTERRA det løber af stabelen
den 8-9 September ( lørdag + Søndag )
Vi laver en speciel seddel der lægges i logbogen for tilmelding af luftordningen
Det blev besluttet at den sponsorerede maling fra XL byg skulle offentliggøres via vores
hjemmeside ( i stil med andre klubber det offentlig gør deres sponsorer via hjemmesiden )
3: Gennemgang af årsregnskabet:
Årsregnskabet blev gennemgået af Bjarne og revideret af vore to kontrollanter
Der er for tiden 38 aktive medlemmer i klubben og 10 passive
I løbet af året er der udmeldt 4 medlemmer
Bjarne orienterede om at nulpunktet for at klubben skal kunne løber rundt uden at tære på
egenkapitalen er 40 medlemmer.
Men aktivitets niveauet er stigende i klubben så vi ser positivt på fremtiden.
I regnskabet var udeladt en udgift til ALF vedr. strøm til opladning af batterier.
Bjarne udfærdiger en opgørelse til Dansk Idrætsforbund over vore medlemmer samt DSF.
4:Gennemgang af formandens beretning inden generalforsamlingen. Den blev godkendt af
bestyrelsen

5: Debat og forslag.
Da der er 2 medlemmer der har meddelt at de udtræder af bestyrelsen blev det drøftet hvilke andre
klubmedlemmer der kunne komme i spil og her blev nævnt TC og Ole BS

6: Mobil pay
Det blev drøfte hvorvidt at klubben skulle etablerer mobilpay , klubben har haft fat i Danske bank
Og det kræver at et mobilnr. tilknyttes klubben.

7: Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringerne blev præsenteret punkt for punkt af Jesper og vil komme til afstemning på
generalforsamlingen.

8: eventuelt
Der bliver i nærmeste fremtid opsat et opslag vedr. den nye luftordning og der vil også være angivet
hvilket kontonr. der skal indbetales til med angivelse af hvad indbetalingen specifikt dækker.

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 5. februar 2018
Ovenstående referat blev godkendt af nedenstående :

