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Deltagere:  Uffe, Johnnie, Flemming, Jan, Steen 

Ordinært møde 13/4/2021. ca. kl. 19.00 holdt i ny klubhus 

 

1. Dagsorden var udsendt af Uffe ugen før og blev fuldt. Godkendelse af referat fra zoommøde 12/1. 
a. Sidste referat godkendt 

 

2. Repræsentantskabsmøde 
a. Deltagere Johnnie, Uffe, Flemming 

 

3. Halsskovhavn Møde mellem dykkere og Wakeboard 
a. Uffe briefede om mødet. 
b. Lokale midler er søgt til midlertidige løsning. 

 

4. Housewarming i Ny Klubhus 
a. Indbydelse udsendes når velfærdsrummet er er kommet lidt bedre i stand 

 

5. Johnnie mødte Grundejeren. 
a. Johnnie briefede om samtalen. 

 

6. Høng efterskole 
a. Hold efter sommerferien 2021/2022 
b. Høng varsler et stort hold 
c. Uffe undersøger om vi kan trække på Korsørs svømmehalstid om onsdagen. 

7. Økonomi. 
a. Konto kr. 7.000,- 
b. Flemming har kr. 8.354 i udlæg.  
c. Kompressor blev solgt af Flemming på kr. 5.000 

 

8. Klubhus. Status og videre prioriteter. 
a. Lys og stikkontakter er oppe i båd rum 
b. Nitrox anlæg er i gang og luft indtræk 
c. Port til bådrum 
d. Indkørselsport 
e. Fællesrum 
f. Toilet 
g. Tag 
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h. Rullergardiner indkøbes til velfærdsrumsvinduer 
i. Der indkøbes  

 

9. Generalforsamling og aktivitetsplan. 
a. GF er udsat indtil videre. Når det er muligt indkaldes GF efter normal procedure. Regnskab  
b. Aktivitetsliste. Medlemmer spørges  

 

10. Opstart af nyt hold forår 2021. Hvornår? (2 Kvinder er klar til at starte) 
a. 2 stk kvinder vil gerne tage dykker certifikat 
b. Nyt hold CMAS1 start lørdag den 8. maj 2021 på Ceres strand, klubhus kl. 09:30 

 

11. Møde med DSF´s nye udviklings konsulent og næstformand i DSF 15/4. Johnnie og Uffe deltager. 
Hvordan kan vi bruge ham. 

a. Løftestang på Halsskovhavn projekt 
b.  

 

12. Evt. 
a. Tømrer spørges om pris på at tag med tagpap. Johnnie indhenter pris 
b. Procedure for bestilling af Cerifikater. Aftaleformular udarbejdes inden næste CMAS 1 

kursus. 

 

 


