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Assens Dykkerklub 

Bestyrelsesmøde,7.marts kl. 19:00, referat 

1) Velkomst ved Formand: 

2) Registrering af fremmødte: Ulla, Per, Jim, Jan, Søren, Flemming, Dorte 

3) Sommerfest, Søren er tovholder: Vi stiler efter at festen holdes d.26/5 kl. 16.15. Vi holder 
os til sidste års koncept, hvor alle tager kød med til eget forbrug. Jim vil forsøge at finde 
små aktiviteter som eftermiddagen/aftenen kan fyldes ud med. Aftenen vil desuden 
kunne bruges til at uddele certifikater/beviser. 

4) Økonomi. Hvad skal gøres på vores kompressor: Der vil fremadrettet skulle laves 
professionelt eftersyn af kompressoren. Der er budgetteret med disse eftersyn. 
Økonomien er positiv, vi ligger foran budget. 

5) Fonde, vi ser på ansøgninger: Det er besluttet an ansøge Nordea fonden om 
rib/gummibåd med motor til juniorerne. Deadline for ansøgning er 1. maj. 
Lokalsamfundspuljen ansøges om 4 sæt skoleudstyr. Jim og Per sætter sig sammen og 
skriver ansøgninger. 

6) Nyt fra DSF, forberedelse til repræsentantskabsmøde: Per, Søren og Ulla deltager i 
mødet.  

7) Nyt fra Søsport centeret: Der har været bestyrelsesmøde og de har efterspurgt en 
bestyrelsesliste fra Assens Dykkerklub. 

8) Vild med vand  
Per deltog i vild med vand workshop 6.marts. Hvilke aktiviteter vil vi lave? Der vil komme 
en helikopter til ”Vild med vand”. Der vil blive udloddet 6 ture i helikopteren. Disse lodder 
fås når man handler i butikkerne i Assens, og de heldige vindere trækkes på marinaen. 
Der kommer også veteranbiler fra Skoda museet og køre rundt med de fremmødte. 
Vores bidrag vil være et bassin på p-pladsen, hvor der vil være mulighed for børn og 
barnlige at prøve at dykke med snorkel og svømmefødder. Der skal desuden være 
dykkere i forskelligt udstyr, som både er synlige på land og i vandet.  

Flemming har lovet at lave en sikkerhedsinstruks til brug i Assens dykkerklubs både.  

9) Bordet rundt: Per lufter tanken om, om vi skal være mere aktive på facebook? Ulla 
foreslår at vi finder en web og facebook master, da hun gerne vil af med den tjans. Tur 
udvalget har lavet en plan, som kommer i kalenderen snart.     

Der har været en mundtlig klage, som bestyrelsen har behandlet.                 

10) Næste Møde: Onsdag d. 11/04 kl. 19.00 

 


