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Deltagere: Johnnie, Uffe, Jan, Tony, Signe, Flemming og Steen 

Referent: Steen 

Dato: 25-1-2022 

Velkomst 

Formanden bød velkommen. 

 

Godkendelse af sidste bestyrelsesreferat 

Referat fremlagt til underskrift 

Økonomi 

Kr. 20.000 i kassen dd.  

Pr. 1.1.2022 var der 32.335 på klubkonto 

Der er betalt DSF kontingent i januar 2022. 

Sidste års regnskab var de opgjort kr. 280.000 klubværdier 

Inventarliste udarbejdes og værdi sættes. 

Inventarliste opdateres til sommer. 

Værdier nedskrives med 10% 

Regnskabet skal være uploadet på hjemmeside senest 9.2.22. Inden da skal revisorer og 
bestyrelse have gennemgået det. 

 

Status kurser 2022 

Der startet en CMAS1 kursus under ledelse af Jan og Uffe. 

3 elever startede før jul og der er kommet 3 elever mere 

 til holdet i jan. 22. 

Høng elever skal have en opfrisker i svømmehallen inden de sidste dyk som mangler i Lillebælt. 

CMAS 2 – er udsat til foråret. 2 muligvis 3 er interesseret. 

CMAS 3 – Teori begynder 26.1.22. Der 10 teori lektioner. 5 lektioner åbent vand og 1 lektion 
svømmehal  

CMAS  Nitrox blender – udbydes når anlægget virker igen. 

CMAS nitrox - Kurser udbydes efter behov. 
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Status klubhus 

Status på tag. Siden ind mod KFK mangler pap og herefter rygninger. Vejret har hindret 
færdiggørelse. 

Flemming indkalder til byggemøde inden for den nærmeste fremtid. Byggeudvalg er Johnnie, 
Flemming, Steen og Nicolai. 

Ny kontrakt aftale er udarbejdet, som præsenteres til Korsør Surferklub. Johnnie har udarbejdet 
den.  

 

Dagsorden for generalforsamling 

Vedtægts punkter.  

Dirigent-emner skal vælges og spørges. 

GF-dagsorden (Udvidet ligesom til sidste indkaldelse) oprettes af Steen og gennemgås af 
Johnnie  

Valg af DSF-repræsentanter skal valgt før GF. Møde 24.4.2022 i Idrættens hus. 
Dette skyldes at sidste tilmelding hos DSF er inden afholdelse af GF. 
Johnnie, Steen og Uffe blev valgt. 

Aktivitetsudvalgsmøde - 14 dage efter GF 

 

Evt. 

Ingen notater 

Der udarbejdes en afhentningsliste vedr. den 50 liters iltflaske for nitrox-anlægget. 
Listen laves ud fra de betalende Nitrox brugere, og  leveres til Johnnie og Flemming af Jan, som 
således sætter 2 mands hold for afhentning og udskiftning af ny Iltflaske. 

Nøgler til klubhuset. Nøgle og alarminstruktion hører sammen.  Opbevaring af reserve nøgler i 
klubhuset overvejes. 

Post møde notat. Steen ønsker at benytte klub til askespredning på havet. Bestyrelsen 
overvejer. 
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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 

 
 
 
________________________________________ 

 

 

 

  


