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1) Registrering af fremmøde: Ulla, Flemming, Per, Søren og Dorte. Afbud fra 

Jim og Jan. 

2) Økonom v/Ulla: Økonomien pr. den 1/5 ser fin ud, men der er dog siden 

kommet regning på båden, som igen har været på værksted. Regning fra 

værksted lyder på 3500 plus moms, så 4000 kr. i runde tal. Dertil kommer 

der regning på transport til og fra værksted.   

3) Opdatering på båd: Båden er repareret. Per og Klaus har prøvesejlet den 

efter den er kommet tilbage, og den sejler igen upåklageligt. 

4) Fonde: Vi har desværre fået afslag på midler til bassin, som skal bruges til 

”Havnens dag”. Per har været på et kursus i Fondraising, og fået gode råd 

og tips til, hvordan en ansøgning bedst formuleres så vores chancer for 

midler optimeres.  

5) Nyt fra ASC: Assens dykkerklub er blevet bedt om en nøgleoversigt, så der 

kan dannes et overblik over, hvem der har hvilke nøgler, og dermed adgang 

til Søsportscenteret. Ulla vil sørge for, at nøglelisten bliver fremsendt. 

6) Sommerfest, sidste detaljer: Det er sløjt med tilmeldinger, så der bliver 

sendt en reminder rundt til folk. Søren laver igen i år kartoffelsalat og sørger 

for flutes. Per laver grøn salat og pastasalat. Per medbringer også kul. 

Juniorerne møder lidt før tid og ”pynter” op. Sammen med Dorte. Jim har 

sørget for nogle små konkurrencer for juniorerne. Der vil være præmier til 

vinderen. 

7) Vild med vand/Havnens dag sidste detaljer: Søren tager kontakt til Klaus og 

sammen vil der sørge for et ”bassin” lavet af rafter og presenning. Søren 

medbringer pumpe til fyldning af bassin. Ulla kan levere en back up, hvis 

det er nødvendigt. 

På selve dagen vil der være to fridykkere tilstede, som vil afvikle en 

konkurrence. Jan medbringer videoer og Ulla har et dias der kan sættes op 

på en skærm. 

8) Klubaften, hvornår og hvad skal vi lave. Til sommerfesten vil der blive luftet 

idé om, at der skal være en action dag for alle medlemmer.  



9) Eventuelt. Svømmehal sæsonstart 18/19 er fastlagt til at være fra 7/10 - 

7/4. Ulla meddeler svømmehallen vores ønskede tider. 

På næste bestyrelsesmøde tages ”instrukser for brug af både” op. 

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til d.20/6 kl. 18.30. Mødested hos 

Per/formanden, Herredsbjerg 5. 


