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Bestyrelsesmøde 26. september 2018 

1. Registrering af fremmøde 

Til stede: Per, Søren, Jan, Jim, Ulla (referent), Klaus (punkt 3 og 4) 

Afbud: Dorte. Flemming er langtidssyg og Jan overtager indtil videre posten som fast 
bestyrelsesmedlem. 

2. Referat fra sidste møde 

Referat fra mødet den 15. august var udsendt med kommentarfrist den 22. august. Der var 
ingen kommentarer og referatet er derfor godkendt. 

3. Rib v/Klaus 

Klaus berettede om ribbens tilstand. Siden sidste bestyrelsesmøde blev der konstateret læk 
på benzintanken, idet en svejsning var gået. Svejsningen er nu lavet og ved samme lejlighed 
er indsat mellemstykker til støtte for de korte flasker samt udluftning, som åbnes ved 
tankning. Dette uden omkostning for klubben. Klaus vil pakke tanken ind i glasfiber til at 
styrke den. 

Klaus har ønske om at stigen deles i to med et hængsel. Der tages op på næste 
bestyrelsesmøde sammen med prioritering af det øvrige arbejde. 

Jan har sat tankmåler i og startet på ankerlanterne. 

Jan foreslår, at han udfører det glasfiberarbejde, som der trænges til på selve ribben i 
forbindelse med at glasfiber alligevel er i brug til tanken. 

4. Status på Assens træf v/Klaus, klargøring af regler for dykning ved 
Assens træf. Kan vi få reglerne på hjemmesiden 

Der er 24 tilmeldte til træffet. Klaus laver en deltagerliste med DSF-numre, som er 
registreringen af gæstemedlemskab. 

Sikkerhedsreglerne mangler på hjemmesiden. Ulla sørger for opdatering. Per sørger for et 
velkomstbrev, som indeholder sikkerhedsreglerne. 

5. Økonomi v/Ulla 

Økonomien ser OK ud. 

Kompressoren trænger til et nyt filterhus, som koster et par tusinde kr. Klaus indkøber. 



 
  

 

Side 2 

6. Nyt fra Søsportscenteret 

Søsportscenterets bestyrelse har besluttet, at Søsportscenteret betaler selvrisikoen for 
skade på låsen ved lynnedslag. Lejen for salen stiger fra 1. januar. Træningsrummet bliver 
opgraderet en smule. 

Sejlklubben spurgte om de andre klubber var interesserede i et fælles ungdomsweekend, 
hvor de unge kunne prøve de forskellige sportsgrene. Det kunne annonceres i kommunens 
sommerarrangementer. 

7. Indkøb af bcd/regulatorsæt 

Klubben har fået bevilget penge fra Foreningspuljen til indkøb af 4 sæt BCD og regulator. 
Der er sendt specifikationer ud til tre udstyrsforhandlere, som har til 8. oktober til at give 
tilbud. Når alle tilbud er inde indkalder vi til et kort bestyrelsesmøde. 

8. Fonde  

Jakob Storm vil hjælpe med ansøgning. Inden der ansøges, skal vi afklare, hvilken størrelse 
båd vil vi vil have på længere sigt samt om vi vil have en eller to både. Eksempler: 

 beholde ribben og få en ny lille båd 

 udskifte både rib og lille grå med to små både, som kan klare fire dykkere hver 

 udskifte ribben med en ny, som kan klare seks dykkere og købe ny motor til den lille 
grå 

 sælge ribben og leje båd, når vi har ture med behov for en større båd 

 eller – eller - eller 

Alle tænker over, hvad de mener er bedst, og så diskuterer vi det, når vi mødes om køb af 
BCD/regulator. 

9. Eventuelt 

Dorte har meddelt, at hun ikke længere har tid til at træne juniorerne. Der forventes tilgang af 
juniorer og der er fire på vej til to-stjernet snorkelbevis. Det kan Jan ikke klare alene. Ida 
Marie har tilbudt at hjælpe, men hun har endnu ikke alderen til at blive instruktør. Alle tænker 
over hvor der kan findes en ny snorkeldykkerinstruktør. 

RødmeDyk har givet en fin kasse med udstyr, som kan bruges som præmier. Det anvendes 
til juniorerne. 

10. Næste møde 

Tirsdag den 30. oktober kl. 19:00 i klublokalet. Jan sørger for forplejning. 

 

 

 


