Referat bestyrelsesmøde
Mandag den 25-09-2017
1:
Referat fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt , Jonas W
Og svend var ikke til stede
2: Siden sidst fra Formanden
Klubben har deltaget i aktiv havn med følgende svend,mogens, tc, og bjarne
Det var fint vejr ved Præstø havn.
Mogens har fået mail fra jan vedr Steges købstadsjubilæum , mogens deltog i mødet
Men klubben springer måske over denne gang.
Havnefogeden i klintholm havn har rettet henvendelse og meddelt at vi skal betale for strømmen til
opladning og vedligeholdelse af batterierne i Alf.
Klubben har deltaget som officials på klinten i forbindelse med cykel/løb og har ved
Denne lejlighed indtjent kr. 3.000. Deltagerne fra klubben fik gratis forplejning
Og efterfølgende kaffebord hos Mogens
Klubhuset blev rengjort og malet udvendigt den 17 september 2017 i den forbindelse blev det
besluttet at indkøbe en ny støvsuger til sussie
Klubben deltager med 4 personer i førstehjælpskursus i møns-hallen den 27-10 -2017
3: Betalingsordning for luft / nitrox
Det blev besluttet at der ikke skal afregnes luftpenge fra en bestemt skæringsdag og bagud
( datoen var vist nok 31-12-2017) men det aftales på kommende bestyrelsesmøde.
For fremtiden bliver der 3 måder at afregne sit luftforbrug på :
1: Via en såkaldt VIP medlemskab indbetales der sammen med kontingentet for første kvartal
Kr. 300,oo så kan dykkeren frit fylde flasker hele året (dykkeren skal selvfølgelig stadig noterer i
Log bogen ved kompressoren med medlemsnummer)
2: dykkere der ikke ønsker at deltage i VIP ordningen skal betale kr. 20,00 for hver fyldning
Og der noteres som vanligt i logbogen for senere opkrævning af luftforbrug.
3: Nitrox dykkerne skal ved hver fyldning med ilt, betale kr. 20,00 for hver fyldning uanset
Hvilken betalingsform der vælges for luftforbruget
4: der indkaldes til generalforsamling i løbet af december Bjarne og tc sørger for rettidig
indkaldelse det blev besluttet at generalforsamlingen skulle afholdes den 26-01-2018 kl 2030 og at
der inden afholdes et bestyrelsesmøde den 22-01-2018 kl 1930
Endvidere blev det besluttet at der afholdes julefrokost den 09-12-2017 Sussie sørger for
indkaldelse opslag i klubben

5: Jesper har ordet:
Han har søgt fondsmidler hos:
Nordea: holder møde om ansøgning i løbet af oktober
Sjællandske medier: ifølge Jesper er de ikke højaktuelle
Klubben er blevet havmiljøvogter på Jespers foranledning og har fået tilsendt diverse materiale bla.
flag
6: Økonomi:
Der bestilles analyse af kompressorluft
Til nitrox anlægget er der indkøbt 2 stk oxygencensore Ca 2100 kr.
Indkøbt klub navn til båd i forbindelse med åben havn Præstø
Indtægt fra deltagelse på Møns klint kr. 3,000
Kassebeholdningen er på kr. : 54.087,80
Der er indkøbt et nyt batteri til Brutalis ca 2000,00kr
Og der er indkøbt maling samt pensler i biltema til klubhuset
Og der er bevilget indkøb af støvsuger til Sussie
7: Fugtproblemet i gulvet:
Mogens har rettet henvendelse til Dan Romme og fået oplyst at der skal tilkaldes nogle
fugtteknikker
For en ikke destruktiv måling af fugtindholdet i gulvet efter oversvømmelsen ( der er stadig meget
fugtigt i det borede inspektionshul ved isoleringen)
8: vedtægtsændringer
På næste bestyrelsesmøde vil vedtægtsændringer udfærdiget af Jesper , Bjarne og tc blive fremlagt
og eventuelt godkendt som oplæg til vedtagelse på den kommende generalforsamling.

9:Eventuelt
Efter nogen debat blev det oplyst at klubmedlemmer kunne opnå en særlig rabat ved køb af udstyr
hos DK-diver og det blev aftalt at denne viden skulle videregives til øvrige medlemmer af klubben.
Måske skulle vi indkøbe via BS hvis han får ”instruktørrabbat”
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 20-11-2017 kl1930
Ovenstående referat blev godkendt af nedenstående:

