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Referat 

 

1. Referatet er godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Vi har fået næsten 9.500 fra Favrskov Kommune i tilskud til unge. Der mangler at blive betalt 

bådforsikring, som udgør ca. 7.000. Herefter er saldo på kontoen ca. 48.000. Økonomien er altså god. 

 

3. Efter gennemgang af medlemmernes tilbagemeldinger ang. kompressor og Nitrox løsninger, blev det 

besluttet at arbejde videre med indkøb af en ny/brugt kompressor. Udgiften forventes at ligge i omegnen af 

50.000 og der vil blive søgt fonde med det formål at skaffe så mange penge som muligt, og mindst 

halvdelen af det nødvendige beløb. Derudover indkøbes, lejes og opsættes der flasker til ren ilt, så vi kan 

lave dekantering. Dette udgør ca. 15.000 for det første år, og herefter 3.000 per år - afhængigt af forbruget. 

 

4. Den stationære kompressor skal serviceres. Claus Dreschler og Bent Tovgaard bliver kontaktet. I 

forbindelse med dette vil der blive lavet luftanalyse på den. 

 

5. Punktet endte med at omhandle generel sikkerhed i forbindelse med dykning, men den ønskede 

procedure ved et decideret uheld, eller ved en hændelse, som var tæt på et uheld skal meldes til 

bestyrelsen - gerne formanden - så man er på forkant med oplysninger, hvis det ender med 

opmærksomhed fra offentligheden eller pressen. Bestyrelsen vil selvfølgelig betragte alle henvendelser 

som fortrolige, med mindre andet aftales med de indvolverede. 

 

Der vil blive lavet en side på Nettet omkring dette. 

 

Derudover var alle enige om, at vi gerne vil sætte mere fokus på sikkerheden og vores håndtering af mulige 

situationer. Derfor vil vi opfordre alle til at gennemgå forskellige små øvelser, når man alligevel er på vej 

tilbage fra et godt dyk... F.eks. kan man sagtens lave en masketømning, genfindelse af regulator eller 

makkerånding, når man nu alligevel ligger på sikkerhedsstop. Man kunne f.eks. også få sin makker til at 

bugsere een selv op på stranden, hvis man nu er blevet alt or træt til selv at gå... 

 

Der vil blive lavet nogle artikler på hjemmesiden omkring sikkerhed hen over vinteren. 

 



6. Klubbens julefrokost bliver afholdt lørdag d. 10. november. Sæt kryds i kalenderen allerede nu, og sig 

gerne til, hvis I gerne vil lægge spisestue til, eller kender et sted, hvor vi kan få lov til at være. Vi bliver 

typisk omkring 15-20. 

 

7. Næste bestyrelsesmøde er 22. november kl 19:00 hos Tino. 

 

8. Formular er godkendt, og vil blive sendt ud til de berørte medlemmer. 

 

9. Børnedykning arrangeres igen af Tino, og vil komme til at ligge søndag fra 17:15 til 18:00 med start den 6. 

januar 2013 og 12 uger frem. Søndagene omkring vinterferien vil der ikke være børnedykning. 

 

Der vil blive åbnet for tilmelding omkring 15. september for klubbens medlemmer, og omkring 1. oktober 

for alle andre. Der vil igen være plads til 3 hold med 10 børn på hver. 

 

Hvis man ønsker at være træner eller medhjælper, så tag fat i Tino - det kræver ingen forudsætninger, kun 

at man har lyst. 

 

10. Der bliver arrageret periodisk luftanalyse af kompressorerne, så vi er sikre på luftkvaliteten hele tiden. 

 

Alt klubbens udstyr skal leveres tilbage til laden eller een fra bestyrelsen inden 9. september, da vi vil få alt 

udstyret renset og efterset, så det er i orden. 

 

Flaskerne i klubbens sendes til trykprøvning, da en del ligger lige på dato-grænsen. 

 

  

 

Opgaver 

 

Tino, skaffer indbetalingskort til bådforsikring. 

 

Tino, får serviceret el-kompressor. 

 



Christian Holm, undersøger markedet for kompressorer. 

 

Per og Claus, arrangerer fondssøgning. 

 

Claus, snakker med Bent Tovgaard om opsætning af dekanteringsudstyr. 

 

Claus, skaffer ilt til skuret. 

 

Claus, skriver artikler omkring sikkerhed og side omkring procedurer ved uheld eller tæt-på hændelser. 

 

Per, laver lette huskerregler for sikker dykning i Vandbisserne. 

 

Tino, snakker med Jørgen om muligheden for at få svømmehallen et par timer inden julefrokosten. 

 

Christian Holm, sender medlemsliste til Claus. 

 

Claus, sender forældreaccept til de berørte medlemmer. 

 

Philip arragerer periodisk luft-analyse fra vores kompressorer. 

 

Tino, arrangerer børnedykning og informerer omkring dette. 

 

Per og Thit, arrangerer næste møde hos Tino. 

 

Claus, sender mail til alle medlemmer om tilbagelevering af udstyr, procedurer ved uheld, julefrokost. 


