Referat bestyrelsesmøde
Mandag den 26-03-2018
1:
Referat fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt
2: Siden sidst fra Formanden
Der har været møde vedr. Nordea fonden. Søren biologen fra Danmark kyst til kyst vil gerne følge
klubben med kamera på dykker ture. Eventuelt laves der en filmgruppe bestående af Svend, per og
Søren Larsen, eventuelt for at fremlægge eller vise vore optagelser for Tv2. der blev talt om
projekter hvor der blev etableret dykkerruter som ved kalvehave i Stege havn og eventuelt også på
klinten.
Mogens orienterede om den kommende sports uge i uge 32 der vil foregå i Møns haller hvor alle
sportsklubber kan deltage.
Det foregår ved at foreninger kan byde ind med en given aktivitet feks. fra 1300 til 1600

3: Økonomi:
Saldo kr. 62.643,22 inklusiv et nyligt tilskud fra Vordingborg Kommune på 8.609,64
I forbindelse med gennemgang af økonomien blev det besluttet at vi endnu engang sender
orientering ud vedr. vor nye luftordning for at få størst mulig tilslutning til denne.
Endvidere blev det besluttet at der laves en ”kasse” til dem der ikke deltager i luftordningen
Mht. Nitrox for kontant betaling
4: Orientering:
BS/ole har indkøbt et ekstra tæppe i IKEA til vort 3. bord i mødelokalet
Der afholdes teoriprøve for 3 elever tirsdag den 27/3 2018
5. Diverse
Der har været en del småproblemer med Nitrox anlægget og Erik vil kontakte Jonas W. for at få
kontaktdata til installatøren af anlægget Ricko. Hvis problemerne fortsætter
Erik ville kontakte Bay kompressor i forbindelse med ovenstående såfremt der opstod flere
problemer med kompressoren. På tlf. 32 51 18 56
Såfremt det ikke var muligt at få kontakt til Ricko vedr. ovenstående blev det besluttet at rette
henvendelse til Bjarne Kobbernagel da han er leverandøren af anlægget for eventuelt helt konkret at
få oplyst hvilken type anlæg vi havde fået leveret da Ricko ved installationen havde oplyst om at
det leverede anlæg var noget mere avanceret en det vi havde betalt for.
Ovenstående referat blev godkendt af nedenstående:

