
Referat fra Bestyrelsesmøde 7/6-2011 

Bestyrelsesmøde i Vandbisserne 

Dato: 7/6-2011 

 

Til stede: John, Tino, Per, Christian og Claus 

Afbud: Mikael 

 

Dagsorden: 

1. Forrige referat 

2. Økonomi 

3. Opgave opdatering 

a. Hjemmeside 

b. Kodelås 

c. Dekantering 

d. Kompressor søgning 

4. Udstyrsaften ved Alpha Diving 

5. Evt. 

 

Referat: 

 

Ad 1: Ingen kommentarer til forrige referat. 

 

Ad 2: Der er overført 50.000 kroner til en bunden konto, som giver en bedre rente. Pengene er hensættelse 

til opsparing til når vi engang skal have en ny båd, da vores nye og billigere bådforsikring udbetales med 

reducering alt efter hvor gammel båden er. Kontoen er bundet indtil 12/3-2014, og renten er 3,15% pa. Det 

er IKKE er garant konto, og vi er derfor dækket i tilfælde af bankens konkurs. Der kan hæves på kontoen i 

nødtilfælde, mem det er forbundet med et gebyr. 

Pt. står der ca. 30.000 kroner på kontoen, og det er rigeligt til de udgifter, som er planlagte. Der kommer 

muligvis et tilskud fra kommunen på ca. 8.500 kroner, men det er endnu ikke afgjort fra kommunen. 

 

Ad 3a: Jesper har trukket sig ud af hjemmeside arbejdsgruppen, så den nu består af Per og Claus. Der er 

endnu ikke fundet en endelig platform til den nye side, og vi kan derfor ikke have den klar til 1/7-2011, som 



var planlagt fra Generalforsamlingen i foråret. Per vil oprette en testside, så vi kan få testet et udvalgt 

system. 

 

Ad 3b: Per har købt en kodelås. Den er ikke hængt op endnu, men vil blive det sammen med en seddel om 

hvem der har koden til den, så man kan ringe til nogen fra listen, hvis man ikke kan huske den, og står i 

laden, og skal bruge eks. en flaske. 

 

Ad 3c: Mikael har undersøgt om vi må have ren ilt i skuret ved kompressoren, og det må vi gerne. Bent 

Tovgaard vil gerne hjælpe med at lave anlægget og uddanne dem, som måtte ønske at bruge det. 

 

Ad 3d: Der er ikke indkaldt til fondssøgning til kompressor, da Claus ville se, hvor mange der reelt bruger 

kompressoren, inden vi kiggede på investeringen. Det viser sig, at en del bruger den, og at der ofte bliver 

fyldt flasker. Derfor er det relevant at forsøge at få en større kompressor. 

Det viser sig, at vi måske kan skaffe en kompressor brugt, men alt efter pris, skal der sikkert stadig søges 

penge. Det beslutter vi, når vi får en evt. pris oplyst af sælger. Tino kontakter sælger. 

Vi snakkede også en del om, hvad der skulle komme først - Nitrox eller kompressor. Der var ikke udpræget 

enighed, da der er mange fordele ved begge ting, men Nitrox stod umiddelbart højest på listen flest steder. 

Det skal dog nævnes, at det vil give god mening at lave begge dele på samme tid mht. arbejdet og 

indretningen af faciliteterne, samt at det ene ikke udelukker det andet rent økonomisk. 

 

Ad 4: Aquatic vil stadig gerne lave klubaftener for os. Derudover vil Den Mobile Dykkerskole gerne lave 

klubaftener, og vi får stadig 15% rabat ved Aquatic og Nordic Diving, så derfor bliver der ikke lavet et 

arrangement med Alpha Diving som gerne ville vise deres butik frem for os. 

Hvis man skal bruge et DSF medlemskort for 2011 til at opnå rabatterne, ligger kortene i Hinnerup 

Svømmehal. Spørg efter Anne. 

 

Ad 5: Følgende ting kom op under evt. 

• Vi har fået svømmehalstimer. Fra 6/11-2011 til 15/4-2012, søndag fra 17:00 til 19:00. Både stort bassin og 

varmtvandsbassin. Dog ikke dagene 25/12-2011, 1/1-2012, 12/2-2012 og 19/12-2012. På næste 

bestyrelsesmøde vil der bliver lavet en plan for brug af svømmehallen. Per er kontaktperson til 

svømmehallen, da de ønsker en sådan. 

• Børnedykningen har fået rigtig gode tilbagemeldinger, og vi kan sikkert forvente fulde hold til næste år. 

• Christian snakker med Jacob Samsø ang. oprettelse af de nye og nogle af de gamle medlemmer på 

hjemmesiden, så de kan melde sig til aktiviteterne. 

• Der er et stort ønske om at få flere hverdagsdyk/onsdagsdyk i kalenderen, så specielt de nye OWD'er har 

mulighed for at komme i vandet sammen med os "gamle". Samtidig er der blevet snakket om, at det næste 

OWD hold dkal have båddyk som en umiddelbar forlængelse af OWD kurset, så de kan komme med på 



sommerens båddyk i fremtiden. Der kræves ikke meget af de enkelte medlemmer i klubben, så vil I ikke nok 

lægge bare et enkelt dyk i kalenderen hver, så vil alle have meget større mulighed for at komme ud og 

møde hinanden... 

• Der mangler 1 regulatorsæt og 2 flasker. Hvis I har noget liggende derhjemme, så kontakt bestyrelsen 

hurtigst muligt, så vi kan få styr på, hvor klubbens ting er. 

 

 

Opgaver fra mødet: 

• Per skal have oprettet en demo-side ved Ning. Tino skal sende klubbens Visa oplysninger til Per, så han 

kan bruge disse til oprettelsen. 

• Per skal laves seddel til kodelås, og hænge denne i laden. 

• Tino kontakter sælger af kompressor for at få en pris hurtigst muligt. 

• Hvis der skal søges penge til kompressor, indkalder Claus til fondssøgningsaften. 

• Christian skal snakke med Jacob Samsø ang. nye og gamle medlemme på hjemmesiden. 

• Alle medlemmer skal lægge mindst ét dyk i kalenderen:-) 


