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Bestyrelsesmøde den 25 november 2020 
Referat 

1. Til stede. 

Jim, Jan, Bo, Esben (på Skype), Ulla (referent) 

2. Referat fra sidste møde. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. oktober 2020 var udsendt samme dag med 
kommentarfrist den 12. oktober. Ingen kommentarer modtaget, og referatet er derfor 
godkendt og lagt på hjemmesiden. 

3. Økonomi, ind og udmeldinger. 

I forbindelse med kontingentbetaling den 1/11 har der været enkelte udmeldinger. Flest 
passive, men ellers intet bemærkelsesværdigt. 

Bestyrelsen ryddede op i grejrummet den 31/10, som annonceret til medlemmerne. Det har 
givet god orden til vores udstyr. Mannequiner og petromax-lampe fra grejrummet er solgt. 
Flaskevogn er til salg, men endnu ingen bud. 

Økonomien OK. 

Ved gennemgang af forsikringsbetingelser fra TopDanmark viser det sig, at den lille 
gummibåd ikke kan dækkes af løsøreforsikring. Derved skal der yderlige kaskoforsikring til 
og samlet set vil det blive dyrere end vores nuværende. Vi skifter derfor ikke. I forbindelse 
med gennemgang af policer er vi blevet opmærksom på at løsøreforsikring ikke dækker 
skader ved forhøjet vandstand. Det er derfor vigtigt at vi husker at sikre, at der ikke ligger ting 
og sager på gulvet ved højvandsvarsel. 

Klubben har været udsat for et forsøg på svindel. Det lykkedes ikke, og forsøget er meddelt 
til den bank, som skulle have modtaget beløbet, og anmeldt til politiet. 

4. Forslag til nyt fast punkt:  Dykkeraktiviteter siden sidst. 

I var enige om at det vil være en god idé at gennemgå dykkeraktiviteter siden sidst, også 
som inspiration. Det starter først rigtigt fra næste møde. 

Supertur til Amigo. Sol og fladt vand. Ribben sejlede perfekt. Loddet blev smidt direkte i 
vraget i første forsøg ud fra Humminbird og håndholdt GPS. Alt i alt: materiellet virker som 
det skal. 

 



 
  

 

Side 2 

5. Opfølgning på Asdyks synliggørelse på div. platforme. Både ture 
der har været afholdt og kommende ture. 

Bestyrelsen opfordrer til at alle ture så vidt muligt lægges på Assens Dykkerklubs Forum. Når 
det er ture med klubbens både siger reglerne for brug af både, at turen skal offentliggøres, 
mens det er frivilligt om stranddyk offentliggøres. 

Dykkerrelaterede fotos mv. fra alle ture, også ture der ikke er offentliggjorte, er velkomne på 
Assens Dykkerklubs Forum. Bestyrelsen ser det som en mulighed for at gøre aktiviteterne i 
klubben synlige. 

Vi besluttede på sidste møde at nedlægge Assens Dykkerklubs officielle facebookside. Den 
beslutning gør vi om, fordi denne side er åben, og dermed er det den vej, hvor potentielle 
nye medlemmer kan blive opmærksom på klubben. Forum er derimod en lukket side. Jan er 
ansvarlig for denne facebookside. 

6. Opfølgning på uddannelseshold. 

Tre af de fire elever er nu færdige. Den fjerde mangler åbentvandsdelen, og Jan er i kontakt 
med den pågældende. 

Snorklerne har lavet svømmehalsdelen færdig, tre som 2* og to som 1*. Jim kontakter 
svømmehallen om adgang til / opstilling af et skab eller bur, hvor udstyr kan opbevares. 

Uddannelse: lægeerklæring er afskaffet og erstattes af en selv-erklæring svarende til 
PADI/SSI. Vi skal have lavet en kontrakt med eleverne – DSF har lavet en formular. 

7. Opfølgning på Luft / Nitroxbank. 

Luftbank til luft er nemt at etablere, kræver kun anskaffelse og montering af flasker. Vi skal 
være forberedt på at det føles som om der skal skiftes filter oftere. Hvis Bay kompressor skal 
lave det, kan det gøre i forbindelse med service og kan så udføres i løbet af en arbejdsdag. 
Bay mener at vore kompressor sagtens kan anvendes til at fylde luftbank til 300 bar. 

Bay frarådede at anvende det gamle continox-anlæg til en nitrox-bank, fordi der ikke kan 
bygges styring på. 

Jim har modtaget tilbud på etablering af nitroxbank med styring. Beløbet er så stort, at der 
skal søges fonde. Jim melder tilbage til tilbudsgiveren. 

Jim beder Bay kompressor om et overslag på en luftbank, og bestiller en kasse triplexfiltre til 
omgående levering. 

8. Opstart Generalforsamling 2021. 

Dato: 10. marts 2021. Vi beslutter efter nytår om det er forsvarligt at lave spisning. Jim 
reserverer salen. Jim udsender varsel til medlemmerne og indkalder forslag. 



 
  

 

Side 3 

Esben, Jan og Ulla er på valg efter tur, og Bo er på valg fordi han indtrådte som suppleant. 
Esben genopstiller ikke. Bo, Jan og Ulla genopstiller. Jim forsøger at finde en afløser for 
Esben. 

Per Helbo genopstiller ikke som suppleant, og Bo er jo blevet medlem af bestyrelsen. Vi 
mangler derfor to suppleanter. Jim undersøger mulighederne. 

Bestyrelsen planlægger ingen forslag. 

Gaver som som vanligt. 

Budget efter samme retningslinjer som de seneste år. Der planlægges med et 
uddannelseshold på 4 personer. Prisen sættes op. Ulla laver budgetforslag til næste møde. 

Kontingenter pristalsreguleres, hvilket betyder 10 kr stigning på junior-snorkeldykkere, 
passive og gæstemedlemmer. 

Dirigent: Jim spørger. 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde og kommende turudvalgsmøde. 

Bestyrelsen: Onsdag den 20. januar 2021 kl 19:00. 

Turudvalg: Dato fastlægges på næste møde. 

10. Eventuelt. 

Jan: der skal mærkes grej. Vi overvejer at gøre det i forbindelse med den årlige 
statusoptælling. 

Jim: Assens Kommune har holdt møde om højvandssikring. ASC deltog og der skete så vidt 
vides intet opsigtsvækkende. 


