
Assens Dykkerklub 
Medlem af  Dansk Sportsdykker Forbund  –  C.M.A.S.  –  Danmarks Idrætsforbund  

 

Bestyrelsesmøde, 04.06.2019 kl. 19:00  
referat 

1. Registrering af fremmøde 

Til stede: Per (formand), Jim, Jan, Søren og Ulla (referent) 

2. Referat fra sidste møde 

Referat fra mødet den 30. april 2019 udsendt på mødedagen med frist for kommentarer den 
10. maj. Ingen kommentarer modtaget og referatet er derfor godkendt og lagt på 
hjemmesiden. 

3. Økonomi v/Ulla. 

Økonomioversigt er udsendt. Vi ligger stadig foran budgettet, men lidt mindre foran end 
sidste måned. Det er dog OK i betragtning af at medlemstallet falder. Medlemstallet må der 
gøres noget ved.  

4. Ansøgning om rib 

Vi fik desværre afslag på vores ansøgning (Foreningspuljen) om en lille rib. Årsagen var, at 

roklubben havde søgt før os. Øv. Per sender den samme ansøgning til Nordea. 

5. Evaluering af vild med vand 

Gik rigtig godt. Vi undlod bassin i år pga. 1) mangel på mandskab, 2) det var koldt og 3) 
Søren har mistet sin pumpe (!). Der var folk hele tiden i fire timer og der blev snakket med 
mange. Der var flere, som virkede reelt interesserede. 

6. Dykkerkursus. 

Vi har muligvis nogle deltagere, som havde vist interesse ved Vild med Vand. Jan er med på 
at køre et kursus for to deltagere, hvis det bliver aktuelt. 

7. Opfølgning på sikkerhedsinstruks til Rib. 

Jan har finpudset instruks for bådbetjening, mest til brug i nødstilfælde hvis bådføreren af en 
eller anden grund ikke kan varetage sin opgave. Indhold godkendt. Foto trænger til at blive 
forstørret. Jan gør det færdigt og sender til Jim, som sørger for laminering. Den forsynes 
med versionsnummer og dato og lægges på hjemmesiden og den laminerede lægges i 
båden. 

Jan har også lavet pakkelister for dykning og supplerende pakkeliste for båd. De gives 
versionsnummer og dato, lamineres og lægges i klubben. Filerne lægges på hjemmesiden. 



 
  

 

Side 2 

8. Opfølgning, eventuelt justering af regler for bådførere. 

Justering: oplæring skal også forstås som at folk, der evt. kan tænkes at blive bådfører, kan 
prøve sådan at de kan føle hvordan det er. Bådføreren skal have fuld fokus imens. Det 
besluttedes. 

9. Sommerfest 

Sommerfest den 14/9. Er på dagen for klubbens 30 års jubilæum. Vi holder åbent hus fra 16 
– 18 for gamle medlemmer og venner af klubben og fra kl. 19 er der fest for medlemmer med 
familie. Fest-konceptet er som de foregående sommerfester: deltagerne medbringer hvad de 
ønsker at stege på grillen og klubben står for tilbehør. Ulla laver udkast til invitation. 

10. Ture 

Jan: orientering om ture bør sendes ud på mail. Vi besluttede, at nyhedsbrev bør genoplives. 
Per vil se på det. 

Per har undersøgt hvad det vil koste at tage en tur til Kristianssand. Svaret er at priserne på 
hjemmesiden er de gældende, dvs. ca. 3000 kr plus transport og forplejning. Vi besluttede at 
lave en tur-aften den 26/6 hvor det undersøges hvor mange der er interesserede en lidt 
længere/dyrere tur. Per sender invitation ud. Kullen kunne være et muligt alternativt, hvis der 
ikke er stemning for Kristiansand.  

Malta: Jim har mailet med Dansk Folkeferie, som har meldt tilbage, at de har dykning med i 
deres koncept. Turen vil blive lagt an på at det kan gøres til en familieferie. Dansk Folkeferie 
kan skaffe priser på ophold og dykning, flypriser kan først findes når tidspunktet er nærmere 
på. Sandsynligvis i foråret 2020. 

Tur til Aborg den 28/6 bliver fra Aborgminde.  

11. Eventuelt. 

Store rib fungerer godt med forbedringer ved flaskestativ og bøjle ved stigen. 

Vi arbejder på at få etableret en hems i grejrummet. Per snakker med Klaus. 

Vi skal have det nye udstyr på plads i klubben. 

12. Næste møde. 

6. august kl 19. 

 


