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Dianalund den 16-02-2017 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 14. 03. 2017 kl. 19.00 – 21.00  
 

Dagsorden: 
 

Deltagere: Claus, Kim, Ib, Henning, Jan, Tony, Carsten og Per. 

 

1. Godkendelse af referat fra den 21-01-2017 (Per) 

Referat godkendt. 

 

2. Regnskabsoversigt (Claus) 

Status på økonomi i forhold til budgettet (Jan): 

Økonomien går meget godt. Efter en periode med noget lavvande. Vi har 4 elever. 

Det går lidt trægt med at indsamle midler til campingvognen. 

  

3. Jubilæum. 

Der er 40 års jubilæum den 9. september. Der er ikke kommet nogle input til et arrangement. 

At kombinere det med reklame for dykkerklubben på torvet og med prøvedyk er der ikke 

meget perspektiv i al den stund, at uddannelsen først starter til januar.  

Vi holder en lille reception med efterfølgende middag for klubbens medlemmer i laden eller 

et andet sted, hvor de sanitære forhold er bedre. Henning undersøger, om vi kan være i Ibs 

have. 

Det undersøges, om vi skal lave en event ved indvielsen af åbningen af Halskov 

Vandsportscenter for at gøre reklame for klubben. Det vil blive i starten af august. 

 

4. Børneattester, set i lyset af det røre, det skaber. 
Vi skal indhente børneattester hvert år i henhold til kommunens vejledning på hjemmesiden, 

der lidt uklar. Den vil kommunen tydeliggøre. Vi vil være klare og tydelige, så vi vil 

indhente børneattester hvert år på alle, der har mulighed for at have kontakt med børn under 

15 år i klubregi. 

 

5. Status på efterskolen. 
Claus har aflæsset plakaterne på efterskolen. Der har været ros til uddannelsen. Efterskolen 

er meget glad for samarbejdet. Der er 5 elever, der mangler en lille smule i uddannelsen. De 

bliver kombineret med de nye elever, der er startet.  

De vil gerne indgå en ny kontrakt for de 15 nye elever efter sommerferien, hvor noget af 

teorien undervises om eftermiddagen. Det hele skal planlægges lidt nærmere.  
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6. Diverse. 

- Nyt elevhold efter påske er det en mulighed? hvis vi kan vi skaffe minimum 2 elever og 

der kan skaffes instruktører til dyk i juli måned eller en weekend i juli. Vi forsøger.  

 

- Vi købte en del udstyr sidste år, men mangler vi udstyr, regulatorsæt, dragter og flasker? 

Det vurderes, at vi skal have mindst 10 klubflasker. Der mangler derfor 4 flasker. Mindst 

to regulatorsæt og mindste tre til fire dragter.  

 

Vores klubflasker skal mærkes. Den klarer Henning og Uffe. Der bliver sendt en mail ud 

til klubben medlemmer om at man skal afhente eller mærke sit udstyr i laden. 

 

- Havnens dag den 10. juni i Skælskør. Vi er nødt til at vise flaget. Jan står for dagen. 

- Sagen om ”Arkæologidyk.” Jan tydeliggør, hvordan kommunikationen er foregået.  

- Vi må ved revision af vores politikker præcisere, at dykkerlederen har ansvar for at 

indberette utilsigtede hændelser til bestyrelsen. 

  

- Carsten er kommet på et andet arbejdsskift, så mødedatoerne skal muligvis ændres. 

  

- Kim bestiller 5 nøglebrikker til undervisningslokalerne på skolen. 

 

- I relation er det et problem, at vi har prøvedyk i eftersommeren og undervisningen først 

starter efter nytår. Vi satser på kun at lave prøvedyk kun for snorkeldykkere.  

Så kan vi lave flaskeprøvedyk i december måned. 

 

 

Referent 

 

Per 

 
 

 

 


