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Dyk bestyrelsesmøde 

Deltagere: Signe, Johnnie, Steen, Jan og Uffe. 

1. Orientering 
 11. august indkaldte DSF alle lokale dykkerklubber som benytter i Halsskov Havn og 

lokalpolitikere til møde i Halsskov Havn.  
 Johnnie har gennemgået BCD. Ca. 25% er meget dårlige, det er sådan set SEAC-BCD der er 

dårlige. Johnnie har også tjekket regulatorsæt og her er der også SEAC-sættene som er 
dårlige. 

 

2. Generalforsamling 
 Steen udarbejder GF indkaldelse som lægges ud vedhjælp af Wordpress, men inden har 

bestyrelsen godkendt den. 
 Forslag til GF fra Johnnie og Jan sendes til Steen. 
 Priser på de ”små” kurser er DSF pris på min. 1/3 tillæg til klubbens og rundes til hele 100kr. 
 Kørselsenhedspris er 1,5 kr./km uden trailer og 2,5 kr./km med trailer. 
 Mulige revisorer spørges af Uffe. 

 

3. Hønghold 2021 
 Plan blev udleveret af Uffe og gennemgået. Der er udfordringer med at der instruktører 

tilstrækkeligt til de dybe dyk H1 & H2. 
 Planen blev udvidet med kørsels logistik. 

 

4. Økonomi 
 Konto har kr. 41000. Køb af ventiler er ikke trukket på kr. 2000. 
 2500 fra Høng er ikke betalt. 
 Tilskud fra Kommune er ikke udbetalt ca. 8000 – 10000 kr. 
 Flemming har også udgifter som skal betales. 
 Ny gulv i klubhus er estimeret til ca. 10000kr. 
 Ny tag kan måske laves med tagpap til kr. 15000 med G&S håndværker rabat. 
 Syd facade skal udføres 
 Varmepumpe skal indkøbes og monteres. 
 Klubhus prioritet; gulv og varmepumpe. 

 

5. evt. 
 Der er 5 eller 7 klubflasker som skal renses endnu.  Opskrift: 180g citronsyre i min. 12 

timer, tre gange vandskyld, en halv knust opvasketabs med kogende vand og fyld op med 
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varmt vand, skyldes 3 gange med varmtvand, 20 sek. tørring fra anden flaske, ventil på og 
tryk på. 

 Yderligere blev ikke registreret 


