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1. Deltagere: Flemming, Tony, Jan, Johnnie, Uffe, Steen, Nikolai 

 

2. Godkendelse af forrige referat 

▫ Godkendt og underskrevet 

 

3. Økonomi og status vedr. klubbens forhold til banken 

▫ Kr. 60251,90 på konto 

▫ Der kommer kontingent  

▫ Dertil kommer Høng 

▫ Dertil lokale bidrag fra kommunen 

▫ Kr. 9000 til gulv 

▫ Kr. 6000 til Flemming 

▫ Kr. 8000 til DSF. 

▫ Hver 3. år skal banken have hvidvaskningsdokumenter. Jan har været til møde hos banken 

og fik hvidvaskningsreglerne oplyst. 

▫ Til næste generalforsamling skal skærpe økonomipræsentationen uden for mange kolonner 

med de samme tal. Resultatopgørelse på en side og balance på en anden side. 

 

4. Kurser i klubben 

▫ Gasblenderkurset – Udskydes til det nye år. Aktion Steen 

▫ Der blev talt om hvorledes kurser fordeles og bestemmes i klubben. Er det Instruktørerne 

som vælger kursus oprettelse eller er det bestyrelsen. Det blev bestemt at bestyrelsen var 

organet hvor kruser og aktiviteter bestemmes.  

▫ Andre kurser – planlægges igennem bestyrelsen. 

▫ Alle kurser i klubben skal godkendes af bestyrelsen. 

▫ Aktivitetskalenderen har været manglet og forsvundet i Corona tiden. Den skal genskabes i 

februar som i gamle dage. 

 

5. Arbejdsweekend 

▫ Tag – Nikolai besigtiger taget i weekenden mellem uge 42/43. Hermed har vi et budget på 

taget. Ca. 150m2 tag. Primus motor på taget er Nikolai. Der er sat et budget på kr. 20000. 

▫ Rum til båd er måske for kort. Hvis en RIB båd ønskes og kompressor rum, køkken, toilet og 

gang skal renoveres bør båd garagen forlænges ca. 1 meter. 

▫ Tagnedløb med faskine. Steen køber brønd og rør fredag uge 42. Søndag uge 42 graves de 

ned. 

▫ Arbejdsweekend skal planlægges. Aktion Johnnie og Flemming 

 

6. Status Høng 2021 

▫ Lillebæltstur blev aflyst og er flyttet til april næste år. Omkring Påske. 

▫ Weekend uge 41 fik de sidste Høng elever dyk 1 og 2. 

▫ Teoriprøve for Høng elever den 9. december 2021.  
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▫ Inden Lillebæltstur skal eleverne have en svømmehals crash kursus inden. Uffe aktion. 

 

7. Evt. 

▫ 3 stk. medlemmer vil gerne have et CMAS1 kursus. Svømmehals plan for eleverne laves af 

Uffe/Jan. 

▫  Steen foreslog at der oprettes et Årshjul kalender, hvor man se de faste aktiviteter og 

derved også hvor der er åbninger i løbet af året. Rullende årskalender forslag. Aktion Steen. 

▫ Julefrokost dato blev sat til 4. december 2021. 
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Bestyrelsens 
godkendelse af 
referat 

(Dato) 

 
 
 
________________________________________ 

Formand:  Johnnie Egon Skov 

 
 
 
________________________________________ 

Næstformand:  Uffe Keinicke Larsen 

 
 
 
________________________________________ 

Kasserer: Jan Dyrmann Gregersen 

 
 
 
________________________________________ 

Materielforvalter: Flemming Jensen 

 
 
 
________________________________________ 

Sekretær: Steen Bendtsen 

 
 
 
________________________________________ 

1. Suppleant: Signe Camilla Søndergaard  

 
 
 
________________________________________ 

2. Suppleant: Tony Allan Hvied 

 
 
 
________________________________________ 

Web Ansvarlige 
John Berth 
Nicolai Bredahl-Jørgensen 
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