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Deltagere: Johnnie, Jan, Uffe, Flemming, Steen, Mette. 

Referent: Steen 

Dato: 05-04-2022 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. april klokken 1900 i klubhuset. 

Dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Økonomi (Jan) 

4. Status Høng-holdet (Uffe) 

5. Status og nærmeste fremtid for klubhus inkl. oxygen (Flemming) 

6. Overtagelse af klubhus 

7. Evt. 

 

1. Velkomst 

 Velkommen til Mette Brandt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Sidste (25.1.22) blev sendt rundt og blev underskrevet. 

 

3. Økonomi 

 Udgifter 

o Kr. 10.739 på kontoen. 

o Indboforsikring er lige betalt. Ca. Kr. 6.500. Års præmie. 

 

 Indtægter 

o Høng regning mangler at blive betalt på kr. 15.000 plus tillæg for ekstra kursus. 

o Nitrox kursus ikke betalt 

o CMAS3 kursus ikke betalt 

o Jan har søgt kommunen for medlems- og lokaletilskud og forbedringer på ca. kr. 

95.000. 

o Jan søger kr. 12.500 hos Gastech-Energi grøn donation for at få penge til en 

varmepumpe i Klubhuset. Eftermøde notat: ansøgningsfrist er overskredet. 
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4. Status Høng-holdet 

 Status 13 elever mangler 2 stk. Dybe certificeringsdyk i Lillebælt 

 Brush-op kursus blevet givet til eleverne de sidste 2 mandage 

 Dybe dyk gennemføres den 23. april 22 hvis vejret tillader. 

 Uffe har styr på teamet som skal styre dykkene. Planlægning kommer fra Uffe. 

 Uffe oplyste at han vil opsige jobbet som primusmotor for Høng Kurset. 

 Johnnie vil forhøre Jonas og Magnus om de vil påtage jobbet. 

 

5. Status og nærmeste fremtid for klubhus inkl. Oxygen 

 Tagets sidste flade har fået tagpap. Sidste rygning mangler ca. Par timer til det. 

 Så er der stern og derpå tagrende og skotrende nedløb. 

 Nu kan der laves indendørs aktiviteter og porten til bådhallen. 

 Næste arbejdsdag den 9-10. april. Flemming laver en slagplan for weekenden. 

 Nitroxanlæg. Placering af Iltflaske blev diskuteret. Kan iltflasken stå indenfor. Alle var enige at 

det bedste sted var inde ved siden af kompressoren. Næste sted at hvor den er nu, men med 

adgang fra terrassen. Lang slange løsning er i bund og grund en dårlig ide. Johnnie undersøger 

hos Rene (nabo klub formand og brandmand) hvilke regler der gælder. 

 

6. Overtagelse af klubhus 

 Surfer klubben har fremsendt et ønske om at vores klub overtager klubhuset.  

 Johnnie kontakter lejer 

 Johnnie forfatter svar e-mail til Surferklubben som rundsendes til bestyrelsen inden 

fremsendelse. 

 

7. Evt. 

 Brug af svømmehallen blev drøftet, hvor vores områder bliver brugt af vandpolo spillere når vi 

ikke bruger bassinet. Vi bør markere at den er vores. 

 Uffe deltager i Slagelse svømmehalsmødet. 
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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: Mette Ventrup Brandt 

 

 

 

________________________________________ 

Web Ansvarlige 
Flemming Jensen 

Nicolai Bredahl-Jørgensen 

 

 

 

________________________________________ 

 

 

 

  


