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Deltagere: Johnnie, Jan, Uffe, Flemming, Steen 

Referent: Steen 

Dato: 03-10-2022 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 3. oktober 2022 klokken 1900 i klubhuset. 

Dagsorden er hovedpunkterne:  

1. Velkomst, underskrivelse af forrige mødereferat (Johnnie) 

• Forrige referatet blev underskrevet 

 

2. Status klubben. (Johnnie) 

• Der er flere som spørger til kursus i CMAS 1 bevis. Formand har flere registreret. 

• Klubhuset, Uffe spørger til en plan for videre renovering af klubhuset. Flemming tager kontakt med 

Nicolai. Dato for weekender fastsættes. 

 

3. Økonomi (Jan) 

• Kr. 48.934,- på konto lige nu 

• Høng skal faktureres for mellem kr. 25.000 - kr. 30.000 mere. 

• Kontingent opkrævning udsendes omkring primo november. 

 

4. Materiel (Flemming) 

a. Den grå båd er solgt for kr. 14.000,00 

• En finne blev tabt i Lillebælt 

• En regulatorsæt free-flowede og skulle udskiftes. 

• Når man konstaterer at noget klub grej fx ikke fungere - så skal man tage et billede at grejet. Billedet 

sendes som sms med bemærkning om fejl funktionen til Flemming. 

• Flemming forslår at der indkøbes nye DIN kobling 1ste-trin til klubbens regulatorsæt, således at vi kun 

har DIN koblinger på klubbens sæt. 

• Der afsættes kr. 15.000,00 til fornyelses af undervisningsgrej. 

• Rød-båd skal vinter sikres. 

 

5. Status Høng (Uffe) 

• Det var godt at alle eleverne gennemførte og bestod de sidste dyk (dyk 3 og 4) den 2. oktober 2022, 

selvom der gik kuk i dyk 1 og 2 planen. 

• I år har der været engagerede Høng Elever.  

• Teorien er ikke færdig. Planen er at eleverne har bestået teorien inden året er omme. 

 

6. Evt. 

• Nitrox blender kursus planlægges fra uge 45 til 49. 

• CMAS 1 kursusledelse deles af Steen og Uffe. Oprettes i det nye år. Magnus får også nogle lektioner. 

• CMAS 2 kursusleder bliver Johnnie. Flemming deltager i undervisningen. 

• Julefrokost.  3. december 2022. Stedet udforskes. 
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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 

 

 

________________________________________ 

 

 


