
Referat fra Bestyrelsesmøde 28/3-2012 

Til stede: Mikael, Phillip, Christian Holm, Thit, Tino og Claus 

 

Afbud: Per 

 

Referent: Claus 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlin 

 

2. Konstituering 

 

3. Økonomi 

 

4. Info fra formanden (Tilskud og hal-timer) 

 

5. Pro Guard på skruen på stor båd 

 

6. Luftordning vs egen kompressor 

 

7. Mødedatoer for 2012 

 

8. Evt. 

 

  

 

Referat 

 

1. Referatet er godkendt uden bemærkninger 



 

2. Formand: Claus 

 

    Næstformand: Phillip 

 

    Kasserer: Tino 

 

    Sekretær: Christian Holm 

 

    Menig medlem: Per 

 

    Suppleant: Thit 

 

    Suppleant: Mikael 

 

3. 50.000,- på opsparing. 45.000,- på tilgængelig konto. 

 

Der er indkøbt blybælter og bly til børnedykning. 

 

Der er ligeledes indkøbt 5 redningsveste til klubbens medlemmer når bådene bruges uden dykkerudstyr. 

 

Phillip indkøber DIN-Yoke adapter, så blæksprutten kan bruges samtidig med dobbeltfilteret. 

 

4. Der er søgt 12.600,- i tilskud fra kommunen med baggrund i børnedykkerne og klubbens faste 

medlemmer under 25 år med bopæl i Favrskov Kommune. 

 

Der er søgt haltimer som matcher denne vinters timer: Søndag fra 17:00 til 19:00 fra november 2012 til 

april 2013. De endelig tildelte timer vil blive oplyst på hjemmesiden, når de er blevet tildelt. 

 



5. Der vil ikke blive indkøbt en Pro Guard, da bestyrelsen ikke ser det nødvendigt. Derimod henstilles der til, 

at bådfører aldrig har skruen til at dreje rundt, når der er dykkere i vandet i nærheden af båden, samt at der 

udvises stor forsigtighed ved sejlads tæt på kysten, hvor der er risiko for at skruen rammer bunden. 

 

6. Bent Tovgaard har tilsendt et tilbud til klubbens medlemmer ang. leje af udstyr og påfyldning af luft, 

nitrox og trimix. En luftordning vil koste 550,- for en alm. 15 liters flaske. Tilbuddet vil blive sendt til 

klubbens medlemmer af Claus. 

 

Bestyrelsen besluttede at der ikke skal indkøbes en ny kompressor, men derimod skal der laves mulighed 

for dekantering af ilt til nitrox samt evt. etableres en luftbank. 

 

Tino snakker med Bent Tovgaard ang. dekanteringsudstyr og uddannelse af klubbens medlemmer til 

Mixer/Blender. 

 

Claus finder endelige priser for etablering, indkøb og vedligehold af ilt flasker. 

 

Phillip kigger på priser og muligheder for etablering af luftbank. 

 

7. Der afholdes bestyrelsesmøder i maj, september, november og februar 2013. Datoer fastlægges løbende 

for at flest muligt kan deltage. 

 

8. Generalforsamlingen besluttede at klubben skal indhente skriftlig accept fra dykkere under 18 år. Thit 

kigger på at lave en blanket til underskrivelse. Claus sender udkast fra DSF. 

 

Der blev diskuteret om klubbens unge medlemmer kan få økonomisk tilskud til deltagelse i klubture, da 

nogle ture kan være lidt dyre at komme med på. Der vil ikke blive ydet tilskud til turene ud fra de penge 

som klubben råder over i dag, men hvis der kan findes initiativer hvor der kan tjenes penge til klubben, så 

vil bestyrelsen gerne øremærke pengene til tilskud til unge dykkere. Baggrunden for ikke at yde tilskud 

ligger bl.a. i, at unge medlemmer i forvejen har nedsat kontingent og billigere leje af udstyr. 

 

Når der arrangeres større klubture, hvor det ikke er nok med klubbens egen mopbile kompressor, kan der 

ved bestyrelsen søges om penge til leje af en ekstra kompressor. 

 

Børnedykkerholdet har ytret ønske om at der bliver afholdt et arrangement i løbet af efteråret, hvor der vil 

være aktiviteter i og på vandet for vores børnedykkerhold. Det kunne f.eks. være en dag ude ved 



Studstrupværket, hvor der vil være mulighed for at sejle med båden, blive trukket på puden efter båden, 

snorkle langs stenene samt grill og kaffe/kage. Tino arbejder videre med idéen. 


