
Referat bestyrelsesmøde  

Mandag den 26-10-2021 

 
1: 

Referat fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt af fremmødte 

 

2:Indlæg fra Bjarne 

Mail med adresse til bestyrelsen bør kun sendes til medlemmer af bestyrelsen , ole har lavet en 

ajourført liste hvor kun bestyrelsesmedlemmer er tilknyttet. 

 

3: Nyt fra formanden 

 

Havneudvalget det repræsenterer havnens brugere har haft møde i løbet af sommeren. Udvalget har 

rådighed over en pulje og man kunne eventuel bruge disse midler til redningsstiger men efter 

oplysning fra havnefogeden er det en kommunal opgave og midlerne blev i stedet brugt til 

havneslottes vedligeholdelse. 

 

Klubben har haft en del planlagte aktiviteter i løbet af året , men der har manglet deltagere hvilket 

har resulteret i aflyste ture. Det kunne eventuelt afhjælpes ved at inviterer gæster fra andre klubber,  

for at have det korrekte antal deltagere ved dyk fra båd. Prisen for at deltage for gæster bør 

reguleres for at give et positivt dækningsbidrag til klubbens drift af både. 

Der skal bør kun arrangeres ture med gæster hvis der er plads på bådene og hvis der skal arrangeres 

event. for fremmede dykkere skal det være en beslutning hele bestyrelsen bakker op om. 

 

Økonomi vedr. event for fremmede dykkere: 

Prisen for  fyldning af flasker og dyk fra både skal ændres . Ole og Kim laver et oplæg for betaling 

for dette og udfærdiger samtidig en handlingsplan / retningslinier 

 

Der skal ses på kommando vejene i klubben så der ikke opstår misforståelser og dobbelt 

beslutninger. 

 

Man ønsker også respons på udsendte mail fra Bjarne -Mogens og andre der orienterer om 

aktiviteter. 

 

Rorstyringen af motoren på Brutalis er noget sløret og det blev besluttet at den tjekkes af Erik og 

Torben til Januar 2021 enten skal der repareres eller udskiftes. 

 

4: økonomi 

Vor formue er pt. 90245,50 

 

Der er 48 medlemmer i klubben  

Bjarne har talt med Tryg forsikring vedr. forsikringstilbud på indbo i klubhus samt andre 

forsikringer  ( indbo i klubben blev løst anslået til kr. 400.000,00 ) 

 

Der kommer et nyt digitalt opkrævningssystem fra forbundet i den forbindelse vil medlems kort 

også blive tilgængelige via en AP. Ligeledes vil kontingentet til DSF også blive styret gennem 

foranstående 

 

Alle medlemmer har betalt d.d. 

 

 



Uddannelse ved. Ole BS:  

 

Det var planlagt at 4 elever skulle starte men det har ikke været muligt at få kontakt til de 2 så der er 

åbnet for at Ricko kan komme med på holdet ( per tager kontakt til ham) 

 

Under uddannelse vil de mere erfarne dykkere deltage men det begrænser  naturligvis antallet af 

elever grunde klubbens antal af aktive dykkere. 

 

Turudvalg: 

 

Kim lagde ud med at der ikke var nogen planlægning  og man havde taget initiativ til at udfærdige 

dykker kalender uden han var direkte involveret . Det bør i sagens natur være formanden for 

turudvalget det tager initiativ til denne aktivitet dog med input fra de øvrige medlemmer. 

 

Kim ligger en hel del ud på FB men ønsker mere respons udover at de er læst i særdeleshed når det 

drejer sig om nye aktiviteter. 

 

Kim og Karina er ved at opbygge en ny og tidssvarende hjemmeside til klubben , men har mødt 

nogle forhindringer i form af manglende passvord. Kim har kontakt til en professionel opbygger af 

hjemmesider og bestyrelsen gav tilsagn til at der kunne bruges midler til denne support , beløbet 

blev dog ikke fastsat og kim ville få et overslag som bestyrelsen kunne tage stilling til. 

 

 

Generalforsamling 2022 

 

Det blev besluttet at generalforsamlingen skulle afholdes 21-01-2022 kl. 203o 

 

 

Bestyrelsesmøde inden generalforsamling: 

 

Det blev besluttet at holde bestyrelsesmøde den 17-01-2022 

 

Julefrokost : 

 

Det blev besluttet at holde julefrokost dem 11-12-2021 

Svend sender indbydelser ud 

Han  tager også stilling til hvorledes vi skal afspises enten via sammenskud eller 

levering udefra (troels har altid levet op til forventningerne) 

 

 

Jubilæum i 2022: 

 

Klubben har 40 års jubilæum og det ønsker den samlede bestyrelse at afholde  

 

Der er i den forbindelse nedsat et udvalg for at få denne aktivitet op at stå 

Udvalget består af Bjarne ,Mogens , Erik  

Der er udstukket en foreløbig budgetramme på kr. 15.000 

Udvalget skal undersøge hvor aktiviteten kan afholdes hvordan den kan afvikles mht. 

Mad og drikkevarer. Start for dette udvalgs aktiviteter medio November 2021 

 

 

 



Eventuelt:  

 

Der har været en del polimik vedr. Kompressorens stoptryk og det blev vedtaget at dette skulle være 

225 Bar . Endvidere blev det aftalt at administrator koderne for ændring af opsæt til kompressor 

styringen ikke skulle være tilgængelige for andre end administratorerne , eventuelt skulle koderne 

ændres. 

 

 

 

 

 

 

 


