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Referat 

 

1. Intet at bemærke 

 

2. Vi har stadig en god økonomi. Der er lige nu 44 medlemmer i klubben. 



 

3. For at minimere risikoen for forkert brug af dekanteringsudstyret, vil dekanteringsslangen blive låst inde i 

et skab, hvor kun klubbens mixere/blendere har adgang. Husk at man altid kan kontakte én af klubbens 

mixere/blendere hvis man har behov for at få lavet nitrox. Listen kan findes på hjemmesiden. 

 

4. Der bliver afholdt planlægningsmøde søndag d. 24. februar kl. 14:00 til 17:00 i Ungdomsskolens lokaler i 

Hinnerup. På mødet vil vi snakke om hvilke ture vi kunne tænke os at lave i 2013, og der vil blive fastsat 

datoer for hverdagsdyk, båddyk og måske nogle af de store ture. Kom og vær med til at præge det næste 

års dyk. 

 

5. Generalforsamlingen bliver afholdt 6. marts 2013 kl. 19:00. Det bliver i Hinnerup Kulturhus som 

sædvanligt, og der vil komme en formel indkaldelse ud. På valg vil være bestyrelsesmedlemmerne Tino, 

Christian Holm og Per samt suppleanterne Mikael og Thit. 

 

6. Vores fælles udstyr er endnu en gang blevet gennemgået og renset, og konklusionen var, at vi skal være 

bedre til at rense og skylle udstyret efter brug, inden det bliver afleveret tilbage! Det bliver dyrt i service og 

reservedele, hvis man ikke passer ordentlig på det, og der er kun medlemmernes kontingenter til at betale 

– de penge kunne sagtens bruges på andet… 

 

Blue Ocean i Randers giver 15% rabat ved køb af udstyr, hvis man fremviser klubkortet (som ikke er 

kommet fra DSF endnu). 

 

John og Omar har arrangeret en udstyrsaften i februar for det nye dykkerhold og alle andre interesserede. 

Teddy kommer og viser udstyr frem, og der vil sikkert være mulighed for at gøre en god handel. Se 

kalenderen på hjemmesiden for dato og tilmelding. 

 

Claus vil undersøge muligheden for at få en dykkerlæge ud og holde et foredrag om dykkermedicin. Dette 

kunne afholdes i samarbejde med andre klubber for at få så mange deltagere som muligt. 


