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1. Godkendelse af referat 
 

2. Orientering 
a. Carl er blevet CMAS 4 på Repræsentatantskabs DSF møde 
b. Udviklingskonsulent; udvikling af forhold til på Halsskov Havn for dykkere skyldes at 

projektet mangler penge. Der blev aftalt at der opsættes tavler til info for andre end 
lokale klubber. 
 

3. Økonomi 
a. Konto har kr. 44.000,- 
b. Tilskud corona hjælpepakke fra DSF er blevet godkente kr. 25.774,- 
c. Der er medlemmer som ikke har betalt kontigent 

i. Medlemmerne som ikke har betalt rykkes 
d. Vi forventer at få en lokale og medlemstilskud fra Kommunen. Har været udsat af 

kommunen pga. Ny hjemmeside. 
 

4. Generalforsamling 
a. Vi skylder en GF 
b. Forslag til indkaldelsesdato er midt i August. Dvs. den 17. August 2021 
c. Johnnie udarbejder en opdateret forslag til § 20. 
d. Prisliste for kontingent og kursus certifikater. Jan 
e. Møde holdes inden GF hvor dagsorden forfattes 

 
5. Status på klubhus 

a. Der er kun sket noget i klubhuset i kompressorrummet. 
b. Taget skal ordnes. 
c. Dittes bror Nicolai står for renovering af velfærdsgulvet. Som nu ser ud til at være en 

større udfordring end først antaget. Remme er rådne. Nicolai har opdrag på at finde 
ud af hvad der skal til af Formanden. 

d. Priser på farvet eternit planker skaffes til sydfacade. Steen 
e. Servitut: 
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6. Høng 2021 
a. Det tyder på at Ruds Vedby friluftsbad ikke kan benyttes pga svømmeundervisning 

på tidspunkt 
b. Vi vil undersøge om vi kan låne Korsørs svømmehal af Korsør dykkerklub 
c. Uffes plan: 

i. Det forventes at der starter ca. 20 elever. 
ii. Derfor håber jeg at I alle er klar til at yde en indsats for vores klub endnu en 

gang. 
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iii. Foreløbig tidsplan ser ud som følger: 
iv. Svømmehal (mandage).   H1.                     23/8- 30/8- 6/9. 
v. Ruds-Vedby friluftsbad (tirsdage). H2.     24/8- 31/8- 7/9. 

 
vi. Åbentvandsdyk: 

vii. Lørdag 11/9 H1 Dyk 1+2 
viii. Søndag 12/9 H2 Dyk 1+2 

 
ix. Søndag 3/10 H1+H2 dyk 3+4 Lillebælt. 

 
x. Instruktører og hjælpere til pooltræning. 

 
xi. Mandage: Carl- flemming- Jan- Steen - Uffe. 

xii. Tirsdage:   Johnnie- Tony- Henrik- Claus- jonas- Uffe. 
xiii. Giv mig en tilbagemelding hvis der er nogle datoer der er håbløse eller ikke 

passer jer. 
xiv. Der kan og vil sikkert snige sig ændringer ind undervejs. 

 
7. Evt. 

a. Flemming har aftalt med Ronni Surferklubs far slår græs udenfor klubhuset, for at 
være med på vores alarmsystem. 

b. Der er et elevhold kørende med 2 stk. elever. Uddyk sker den 11. juli 2021 i LIllebælt 
Andre må gerne deltage. Uffe laver en turindkaldelse. 

c. Uffe og Jan skal ud næste onsdag på prøvedyk med en far og søn hold, hvor sønnen 
har fået et certifikat i konfirmationsgave. 

d. Vi mangler at lave en aktivitetsplan for sæsonen evt. Sommeren. Og efterår. 


