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

 

Bestyrelsesmøde 06.08.2019, referat 

1. Registrering af fremmøde 

Til stede: Jan, Per (formand), Ulla (referent). 

Afbud: Jim, Søren. 

2. Referat fra sidste møde 

Referatet fra mødet den 4. juni udsendt på mødedagen med frist for kommentarer den 14. 
juni. Ingen kommentarer modtaget og referatet er derfor godkendt og lagt på hjemmesiden. 

3. Økonomi v/Ulla 

Økonomien ser fornuftig ud. 

Sodavand er efterhånden mindst lige så dyrt som øl. Vi vedtog at lade prisen for øl og 
sodavand være den samme fremover, dvs. 7 kr pr stk. 

Det medlem, som var kontingentfrit fra november i et halvt år, har betalt normalt kontingent 
fra maj. 

4. Sommerfest, planlægning og fordeling af opgaver 

Per sender en mail til de andre klubber i Søsportscenteret og Marinaen plus til de fynske 
klubber, som vi samarbejder med, og orienterer om åbent hus. Fælleslokalet er bestilt. 
Servering til åbent hus er te, kaffe og snacks. Øl og vand kan købes. 

Søren sørger for grill-er. Grillkul haves. Per laver kartoffelsalat. Ulla laver grøn salat. Per 
køber snacks til åbent hus. Ulla sørger for at der er øl og vand på lager. 

5. Kristiansandtur, planlægning 

Der er fire tilmeldte. Per clearer med Henrik og Jim hvem der kører. Per bestiller færge, som 
er billig lige nu. Når tilmeldingsfristen er udløbet (15. august) aftaler de tilmeldte hvem der 
sørger for hvad mht. mad. 

6. Tur til Malta  

Vi finder mulige datoer. Udskydes til næste møde. 

7. Dykkerkursus 

Der er nu fem deltagere og kurset starter den 7. Ulla bestiller kursuspakke. Per bestiller 
svømmehal når deltagerne har fundet en dato. Den 7. lægges datoerne for åbent vand.  

Kurset er starter meget sent, så deltagerne får lov til at låne udstyret resten af sæsonen uden 
betaling. 



 
  

 

Side 2 

8. Den store rib  

Vi har ikke ret mange som kan køre den, så det er for det meste Henrik. Jan snakker med 
Henrik om km-penge. 

Der er knækket en bolt i motoren til ribben. Jeg snakker med Klaus, så ribben kan være klar 
til weekenden. 

9. Eventuelt 

Intet. 

10. Bordet rundt 

Svømmehalstid: start 20. oktober og slut 3. maj. Som sædvanlig søndage kl. 17 – 19. 
Fridage den 22. og 29. december, 9. februar samt 5. og 12. april. 

11. Næste møde 

10. september kl 19. 

  


