
Bestyrelsesmøde 15.12.2020  
Deltagere Jan Gregersen, Flemming Jensen, Uffe Larsen, 
Steen Bendtsen, Signe Søndergaard, Tony Hvied, Johnnie Skov. 
Referent: Steen Bendtsen 
 

 
 

Side 1 af 2 
 

1. Møde dato: 15. december 2020 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
a. Referatet blev sendt rundt til godkendelse 
b. Næste bestyrelsesmøde tirsdag 12. januar 2021. 

 

3. Surferklub aftale 
a. Der er indgået en underskrevet lejeaftale med surferklubben. Lejeaftalen starter den 1. 

januar 2020. 

 

4. Økonomi 
a. Status 

i. 53.000 kr. På konto dd. 
ii. DSF udfgift 13.000 kr 

iii. Surferklub husleje 10.000kr 
iv. Tilbage ca. 30.000 kr. 

 

b. Pris på certifikater 
i. Jan forslår at priserne på CMAS2 og 3 hæves, da flere instruktører og hjælpere får 

flere kørepenge betalt. 1000kr for CMAS2 og 1500kr for CMAS3. 
ii. Diskussion bordet rundt. 

iii. Bestyrelsen beslutter at der udarbejdes en forslag til næste GF. 

 

c. Betaling for Lillebælt kørsel fra Høng 
i. Høng vil kun betale halvdelen af det faktureret beløb 

ii. Formanden vil tage det op med Thomas. 

 

5. Generalforsamling 2021 
a. Februar 2021 skal der holdes GF 
b. GF dato: 9. februar 2021. 
c. Vedtægts- og prisændringer skal være aftalt i bestyrelsen inden GF. 
d. Varsling af udvalgsberetninger. Klubformand sender varsling til Udvalgsformand. 
e. Pga. Covid-19 planlægges ikke spisning til GF. 

 

6. Flytteplaner 
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a. Opsigelse af nuværende lejemål. 
i. Opsigelse sendes den 31. december 2020 for Bavnehøjvej 6. Udføres af Kasserer. 

 

b. Plan over flytning til Korsør. 
i. Surferklubben skal tømme skursektionen. Det tror vi tager mindst 1 måned. 

 

c. Plan ombygning 
i. Plan for renovering. Koordineringsudvalg Flemming, Johnnie, Steen 

ii. Der uddelegeres jobs til forskellige sjakformænd som står for at lede det forskellige 
underprojekter. Koordineringsudvalg udpeger. 

iii. Formanden skaffer nøgler til surferklubben. 

 

d. Opgaver inden 1. april 
i. Kompressor rum i Surferklubben 

ii. Port til både i Surferklubben 
iii. Nedtagning af kompressorrum på bavnehøjvej. 

 

7. Evt. 
a. Der er kommet en ny lægeerklæring, som kan downloades på DSF hjemmeside. 
b. Instruktør dropboks oprettes til at få styr på elever især CMAS 2 og 3. 
c. Ny hold til CMAS1 starter den 22. februar 2021 i svømmehal og slås op på hjemmesiden. 

i. Johnnie laver et plan for kurset 

 

 

 


