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Bestyrelsesmøde den 31. august 2020 
Referat 

1. Til stede 

Jim, Jan, Esben, Bo, Ulla (referent). 

2. Referat fra sidste møde 

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. juli 2020 var udsendt den 4. juli med kommentarfrist den 
8. juli. Ingen kommentarer modtaget, og referatet er derfor godkendt og lagt på 
hjemmesiden. 

3. Økonomi 

Økonomioversigt ult. juli var udsendt til bestyrelsen den 18. august. Alt er vel, ganske særlig i 
betragtning af at Sparekassen Sjælland Fond har imødekommet ansøgning om støtte til køb 
af lille ny rib. Indkøb af ribben er dermed fuldt finansieret. 

Økonomioversigt ult. august blev fremlagt på mødet. Vi har godt med penge i kassen, men 
der er udgifter, som kommer senere end forventet. Alt i alt står det godt til. 

Bestyrelsen vedtog pr. mail i perioden siden sidste møde at beholde samme pris for CMAS* 
uddannelse. Det er ved at være billigt i sammenligning med dykkerbutikkerne, så det bør 
tages op igen i 2021. 

Codan sætter prisen på erhvervsforsikring op fra ca. 2500 til ca. 3500 kr pr år. Ulla 
undersøger Tryg og Alka. Nykredit Forsikring er spurgt uden at vende tilbage. 

4. Dato f. oprydning i Grejrum / Hems og evt loppemarked / høstfest    

Der organiseres en oprydningsdag i grejrummet. Datoen meldes ud i god tid og alle 
opfordres til at hente hvis de har noget deponeret. Jim står for annonceringen. Derefter 
sættes en frist på et par uger hvorefter ejerskabet overgår til klubben. 

Derefter afholdes stumpemarked hvor klubben og medlemmer kan sælge brugt dykkerudstyr 
/ dykkerrelaterede sager. Stumpemarked afsluttes med en sammenkomst. Dato 31. oktober. 
Oprydning fra kl. 11 til 15. Stumpemarked fra kl 15 til 17. Fællesspisning kl 18. Til 
fællesspisning inviteres også forhenværende medlemmer, som kan tænkes at melde sig ind 
igen. 

5. Presse på lille båd. Fonde inviteres. Dato? 

Jan og Esben sætter en dato – skal være en fredag eftermiddag. Jim arrangerer med avisen 
og fonde. 



 
  

 

Side 2 

6. Kompressorer 

Jan planlægger at få løsnet topstykker på den lille kompressor i løbet af oktober. Tilsyn af 
kompressorer bestilles (Jim) til slut november/start december. Sidste tilsyn var 13/12-2019. 
Esben vil gerne være til stede for at lære. 

Vi vedtog at udlevere en låsebrik til Lindes Svendborgdepot sådan at de kan levere oxygen 
uden at der et klubmedlem til stede. Ulla bestiller oxygen. De, der arbejder med 
Continoxanlægget, giver besked når der er 60 – 80 bar tilbage på den sidste flaske. Vi 
bestiller to flasker ad gangen. Bo skal have besked når der er leveret, og vil derefter tjekke at 
porten er rigtigt lukket. Ulla sørger for låsebrik til Linde. 

Når Bauer-manden er her, skal han spørges om råd vedr. mulighed for en luftbank, herunder 
brug af kompressoren til 300 bar. Vi drøftede behovet, hvor det skal stå, hvad det betyder 
mht. vedligeholdelse. Afventer hvad Bauer-manden siger. 

Til overvejelse: IDE-kompressoren er købt i 2000. Det er måske ved at være på tide at søge 
penge til en udskiftning. Eventuelt et samlet anlæg til nitrox, idet continoxanlægget også er 
ved at have en del år på bagen. 

7. Andet 

Ulla snakker med Per Helbo om fremtiden for nøgler og låsebrikker- vi overvejer at lave en 
boks i klublokalet. Ulla laver en procedure for udlevering. 

Assenstræf: Der er ikke taget initiativ til træffet fordi der er ikke kræfter til det. Til næste år 
loddes stemningen blandt Assens Dykkerklubs unge, og hvis de er interesserede lægger vi 
kræfterne i det. 

Uddannelseshold: Jan gav status – fire elever. De to har fire åbentvandsdyk, dvs. mangler et 
obligatorisk. En mangler tre åbentvandsdyk og en har ikke haft nogen åbentvandsdyk. Alle 
mangler én teoriaften. Jan aftaler en dykkerdag i en weekend når holdet mødes til teori i 
morgen. 

Snorkeldykkere: der er ingen der er klar til to-stjernet snorkeldykker, plus at coronaen satte 
snorkeldykningen lidt i stå. I efteråret afsluttes svømmehalsdelen af to-stjernet. 

8. Eventuelt  

Til overvejelse: lave bådtur(e) fortrinsret for unge. Med unge som turledere. Og 
svømmehalsaftner for unge flaskedykkere, f.eks. en gang før og en gang efter jul. 

9. næste møde 

Mandag den 5. oktober kl 19. 


