
 
 

 Bestyrelsesmøde holdt den 

16.08.2022 

 

 

  1 af 2 
 

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

Referent: Steen 

Dato: 16-08-2022 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. august 2022 klokken 1900 i klubhuset. 

Dagsorden er hovedpunkterne:  

1. Velkomst og underskrift af sidste referat (Johnnie) 

• Ingen kommentarer og forrige referat blev underskrevet. 

 

2. Økonomi (Jan) 

• På kontoen d.d. er der kr. 29.624,34. 

• Der kommer udgifter til Høng Efterskole opstart 

• Jan har kontaktet Kommunen om dækning af udgifter til klubhus. Klubben har modtaget kr. 

10.000,00 som har betegnelsen lokaletilskud. 

•  Høng Økonomi: Ny pris på kr. 2.900,00 for certifikat inkl. Maske og snorkel. Herudover er 

turen til Lillebælt sat til kr. 7.000,-. 

• Vi skal helst have en netto fortjeneste på ca. Kr. 1.600,- pr. Certifikat. 

 

3. Status Høng-elever (Uffe & Johnnie) 

• Kursusplanen blev gennemgået 

• Instruktører til Svømmehalsplan er besat. 

• Instruktører til ude-dykplan er næsten på plads. 

• Johnnie går i gang med ude-dyksplanen 

• Uffe sender kørselsvejledning til svømmehalsdyk og ude-dyk til instruktørerne 

 

4. Status materiel (Flemming) 

• Klubben har 19 stk. fungerende regulatorsæt 

• Vi har over 30 stk. dykkerflasker 

• Oxyboxe skal opbevares i klubopholdsrummet. O2 oxybox flasker er fyldte. 

• Rød-bådmotor har fået service 

• Grå-bådmotor har fået service 

• Klub Port bør planlægges. Muligvis, udføres i september. 

• Klubhuset mangler tagrender, nedløb og andre ting. Muligvis, udføres i september 

• Bestyrelsen er enig i at den grå-båd skal sættes til salg 

 

5. Nitrox Gasblenderkursus (Steen) 

• Kursus blender dage 13/9, 20/9 og 27/9 har Carl forslået. Der undersøges evt. senere datoer 

på året. Bestyrelse mener at det bør holdes senere på året. 

 

6. Evt. 

• Ingen emner 
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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 

 

 

________________________________________ 

 

 


