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Bestyrelsesmøde i Vandbisserne 

Dato: 5/4-2011 

Til stede: Preben, Tino, Christian, Per, Mikael, Claus 

Afbud: John 

Referent: Claus 

Dagsorden 

1. Konstituering 

2. Økonomi 

3. Info om hjemmesideudvalg 

4. Forsikring på lille båd 

5. Kompressor, status samt ansøgning om penge 

6. Adgang til laden 

7. Evt. 

Referat 

1. Konstituering 

· Formand: Claus 

· Næstformand: Per 

· Kasserer: Tino 

· Sekretær: Christian 

2. Økonomi 

Vores økonomi ser fornuftig ud. 

3. Info om hjemmesideudvalg 

Udvalget har holdt møde og udarbejdet prioritetslister. Der er endnu ikke fundet en endegyldig løsning, 

som kan opfylde alle vores krav/ønsker, og der bliver arbejdet videre i udvalget. 

Bestyrelsen udtrykte at de umiddelbart ville støtte op om løsninger, som også koster lidt penge, da 

betydningen af hjemmesiden anses for at være stor for klubben. 

4. Forsikring på lille båd 



Den lille båd er nu blevet ansvarsforsikret, så den kan bruges uden økonomisk ruin for brugeren, hvis man 

laver en skade på andres ejendom. 

Den lille båd er gratis at bruge for klubbens aktive medlemmer. 

Den store båd kan lejes af aktive medlemmer for 500,- hvis det er til privat brug. Klubture koster 50,- per 

deltager, eller 1 klip i klippekortet. Hvis man stadig har gamle klippekort, er prisen ½ klip, og man kan få 

ombyttet gamle klippekort til nye hos Tino, hvis man ønsker dette. 

5. Kompressor, status samt ansøgning om penge 

Den gamle kompressor er blevet ombygget til el, og installeret permanent i et lille skur i Hinnerup. Den 

bliver monteret med dobbeltfilter, og der er timetæller på, så vi kan holde styr på service og udskiftning af 

filtre. Der vil ligge en form for log ved kompressoren, hvor man skal skrive hvornår og hvem, som har brugt 

den, så vi har lidt styr på det. Oxygen måler vil ligeledes blive lagt i skuret, så man kan analysere sin gas, 

hvis man er i tvivl. Klubbens aktive medlemmer kan få en nøgle og en instruktion i brugen ved henvendelse 

til Mikael – derefter er det muligt selv at fylde sine egne flasker. 

Ved nødstilfælde har Tino vores benzin kompressor stående hjemme, så det er muligt at få fyldt flasker 

hjemme ved ham. 

Der blev også snakket en del om muligheden for at tilbyde Nitrox, og i første omgang skal Mikael finde ud 

af, om vi må have flasker stående i skuret med ren ilt. Hvis vi må det, vil bestyrelsen kigge på en løsning 

hvor der bliver tilbudt et mixer/blender kursus, som vil give adgang til at fylde Nitrox på flaskerne via f.eks. 

dekantering. Evt. udgifter vil ligge i omegnen af 4.000,- for dekanteringsudstyr og opsætning samt en årlig 

udgift på 1.500 – 2.000,- for ilt (20.000 L ilt). Dette er ikke endelig besluttet, men blot for at informere om 

bestyrelsens tanker og ønsker. 

6. Adgang til laden 

Per indkøber kode-låse. Dette skal gøres inden næste bestyrelsesmøde. 

7. Evt. 

Børnedykning var en stor succes, og det bliver sikkert ikke et problem at fylde holdene op næste gang. 

Klubbens medlemmer vil igen få et forspring ved tilmelding af deres egne børn. 

Vandbisser får 15% rabat ved Nordic Diving i Århus ved fremvisning af klubkort. 

Selvom vi nu har fået mulighed for at fylde flasker med den gamle kompressor, ønsker bestyrelsen at 

undersøge mulighederne for at få en større og væsentlig hurtigere kompressor. Derfor vil der blive afholdt 

en fondssøgningsaften, hvor alle kan være med til at finde, udfylde skemaer og søge diverse fonde, med 

formålet at få en bedre kompressor/fyldestation. Man skal ikke være ekspert for at udfylde skemaer, 

hvorfor alle kan være med til dette. Der vil blive indkaldt via kalender og mail, hvor mere info vil følge. 

Claus sender info og Tino har givet samtykke til at være med den pågældende aften. Fonde som skal søges 

kan f.eks. være Danmarks Naturfredningsforening, Tuborg Fonden, Nordea, Tipsmidler… 

Fremtidige bestyrelsesmøder: 

7/6-2011 kl. 19:00 hos Per 

30/8-2011 kl. 19:00 hos Christian 



25/10-2011 kl. 19:00 hos Tino 

17/1-2012 kl. 19:00 hos John 


