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Dagsorden 

 

1. Referat fra Generalforsamling og sidste møde 

 

2. Konstituering 

 

3. Økonomi 

 

   a. Info fra kasserer 

 

   b. Overførsel af penge til ny båd 

 

4. Information fra formanden 

 

5. Styr på udstyr 

 

6. Evt. 

 

  

 

Referat 



 

1. Intet at bemærke. 

 

2. Bestyrelsen konstituerede sig selv, og der er ingen ændringer i forhold til sidste år. 

 

Formand: Claus 

 

Næstformand: Phillip 

 

Kasserer: Tino 

 

Sekretær: Christian Holm 

 

Menig medlem: Per 

 

Suppleant: Thit 

 

Suppleant: Mikael 

 

3.a. Der er ikke så mange penge tilbage på kontoen, som vi kan hæve på. Der er blevet betalt en del store 

regninger i starten af året. Der er dog ikke nogen store udgifter inden for nærmeste fremtid, og klubben 

står nu med en god båd, en tip top trailer, en god kompressor, dekantering af ilt og et stigende medlemstal. 

 

Af fremtidige indtægter er der restbetalingen fra OWD holdet, som forfalder i maj - ca. 10.000 og tilskud fra 

kommunen, som gerne skulle komme i august måned - ca. 13.000. 

 

3.b. Der er endnu ikke overført flere penge til bådopsparingen, som det var planlagt. Vi vil ikke flytte penge 

til en bunden konto, så længe vi ikke har flere fri midler end pt. Overførslen vil vi vente med at gennemfør 

til sidst på året, når/hvis der er flere penge frie. 

 

4. Ingen informationer. 

 



5. Der vil blive lavet komplette sæt med udstyr, som vil komme til at ligge ved medlemmerne af 

bestyrelsen. Hvis man skal bruge et sæt, skal man kontakte den pågældende som har sættet, og på den 

måde håber vi at have bedre styr på, hvor vores ting findes. 

 

Sættene vil komme til at ligge hos Christian Bager, Christian Holm, Philip, Tino og Claus. 

 

6. Claus vil tage fat i en dykkerlæge for at få arrangeret et foredrag om trykfaldsskader. 

 

Philip sørger for at få klargjort ilt-kuffert til den kommende sæson. 


