
Referat fra Bestyrelsesmøde 30/8-2011 

  

 

Bestyrelsesmøde i Vandbisserne 

Dato: 30/8-2011 

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

Afbud: John og Preben 

Referent: Claus 

Dagsorden 

1. Forrige referat 

2. Økonomi 

3. Opgave opdatering 

a. Hjemmeside 

b. Kodelås 

c. Kompressor 

d. Fondssøgning 

e. Opdatering af medlemmer 

4. Evt. 

Referat 

1. Intet at bemærke 

2. Der er overført 50.000 til en bundet konto, og der er ca. 44.000 på den alm. Konto, og der er ikke nogen 

større kendte udgifter 

3a. Per har oprettet testsite, og sender et link til hjemmesideudvalget 

3b. Der er kommet en kodelås på laden, og der vil blive sendt en kode rundt til alle registrerede bådfører, 

instruktører og bestyrelsen. Alle kan henvende sig til én af disse, hvis de har brug for at komme ind i laden 

og låne udstyr. 

3c. Der er endnu ikke nogen endelig pris på kompressor-udstyret, men der estimeres med 95.000 kroner 

3d. Claus indkalder til fondssøgningsmøde, hvor alle er velkomne til at deltage, så vi kan få søgt penge til 

kompressor-udstyret. 

3e. Vores medlemsliste er opdateret, og alle medlemmer er nu registreret korrekt hos DSF. Hjemmesiden 

er ikke opdateret endnu, men der arbejdes på sagen. 



4. Vi har igen haft snakken oppe omkring vores manglende succes på visse ture. Det var igen en lang snak, 

men mange holdninger og forslag. Bl.a. snakkede vi om at samarbejde mere med andre klubber i Østjylland 

– det kunne f.eks. være Bjerringbro Dykkerklub. Strandene er jo gratis at benytte, og hvis det kan skabe et 

større netværk, så kan det måske også give nogle flere ture med mere tilslutning. Claus tager kontakt til 

bestyrelsen i Bjerringbro. 

Vi har fået tildelt det ønskede antal timer i svømmehallen, som vi ansøgte om tidligere på året. Haltiderne 

er hver søndag fra og med 6/11-2011 til og 15/4-2012 fra klokken 17:00 til 19:00- Dog er dagene 25/12-

2011, 1/1-2012, 12/2-2012 og 19/2-2012 undtaget. 

Der vil i perioden være en del aktiviteter bl.a. børnedyk, OWD, fri leg, udfordringsaften, bassinprøve og 

fridykning. 

Børnedykning er 10 gange i perioden 8/1-2012 til 25/3 fra kl. 17:25 til 18:00 (der er samtidig åbent for 

andre aktiviteter). Vi tilstræber igen i år 3 hold med 10 børn på hver. Ca. 15/9 bliver tilmeldingen åbnet for 

klubbens medlemmer, og ca. 1/10 bliver der åbnet for offentlig tilmelding. Hvis I vil have jeres børn på 

holdet, så sørg for at få dem meldt til hurtigst muligt, da sidste års succes peger på fyldte hold, så snart vi 

åbner for offentlig tilmelding! Hvis nogen har lyst til at være træner for børnedykkerne, så er man meget 

velkommen til at kontakte Tino – man behøver ikke være træner i forvejen, da man kommer til at undervise 

sammen med en erfaren træner, men vi kan godt bruge nogle ekstra hænder til at hjælpe på de forskellige 

holdJ 

Følgende datoer er ikke endelig bekræftet, men medtaget for at vise hvad der forhåbentlig bliver af 

aktiviteter i løbet af vinteren. Når de kommer på hjemmesiden, så er datoerne endelige: 

6/11: Spas og udfordring for dykkere. 

19/11: Julefrokost. 

27/11: Prøvedyk. 

4/12: fridykning. 

11/12: Fridykning. 

18/12: Fridykning. 

26/2: Fastelavn. 

Til sidst var der en snak om, hvad man får for sit medlemskab i Vandbisserne og DSF. Det er ikke sikkert, at 

alle er klar over fordelene, så derfor vil det blive sendt ud i forbindelse med kontingent opkrævningen 

næste gang. 

Opgaver 

Tino sender børnedykkerplakat til Per, og Per får den hængt op i svømmehallen. 

Christian sender mails ud omkring tilmelding til børnedykning til klubbens medlemmer. 

Michael snakker med John og Omar omkring opstart af nyt OWD hold. 

Michael snakker med Sonnich ang. afholdelse af bassinprøver. 

Michael skal snakke med badet for at få byttet 20/11 til 19/11, så vi kan lave lidt sjov inden julefrokosten. 



Michael laver udkast til fordele for medlemmer. 


