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Referat 

 

1. Ingen bemærkninger 

 

2. Der står pt. 20.000 på kontoen vi kan bruge af, og ca. 50.000 på opsparingen til ny båd. Der er endnu ikke 

overført ekstra penge til opsparingen, da vi ikke mener der har været overskud til dette. Modsat er der dog 

heller ikke økonomisk krise - det kører rundt. 

 

Der er kommet ca. 9.500 i kommunalt tilskud, men det er ikke så meget som forventet (12.000) da 

kommunen ikke har givet fuldt tilskud som tidligere. Det er ikke kun Vandbisserne som er ramt af dette - 

det er alle foreninger. 

 

3. a. Vi får tildelt samme antal timer som vi plejer, og har altså svømmehallen fra ca. 1/11-2013 til 14/4-

2014, 2 timer hver søndag aften. Vi vil se, om vi ikke kan få flyttet tiden, så den kommer til at hedde 17:30 

til 19:30, da hallen har problemer med at nå deres daglige rengøring inden vi kommer. 

 

3. b. Bestyrelsen har indgivet høringssvar til "Harmonisering af svømmehaller". Vi har oplyst kommunen om 

vores brug af hallen, og opponeret imod deres forslag om at samle varmtvandsbassin-bruget i Hammel. Det 

indsendte svar vil kunne ses på 

http://www.favrskov.dk/site.aspx?MenuID=194&Langref=1&Area=&topID=&ArticleID=8153&expandID=19

74&moduleID= når Favrskov får det lagt online... 

 

3. c. Som tidligere skrevet under pkt. 2. så er der blevet udbetalt et kommunalt tilskud på ca. 9.500. 

 

4. Der bliver igen i år arrangeret børnedykning. Claus står for dette. Indtil videre er Claus, Thit og Philip 

skrevet op som trænere. Derudover håber vi på hjælp fra Soran, Nikolaj og Mikael, som alle også trænede 



sidste år. Klubbens medlemmer vil som vanligt få 14 dages forspring til tilmelding i forhold til ikke-

medlemmer. 

 

5. Christian Bager og Philip er udnævnt til kompressor ansvarlige. De vil sørge for at holde kompressoren 

kørende, og de sørger for olie, filtre og renovering af den ene udluftningsventil til at starte med. Hvis der er 

problemer med kompressoren, skal de have besked. 

 

6. I løbet af efteråret vil alt klubbens udstyr blive samlet sammen og serviceret, så det er klar til et nyt 

dykkerhold til Nytår. Der vil komme mail ud ang. dette. 

 

7. Vi håber på at vi igen kan samle et dykkerhold, og finde instruktører til dette. Claus kontakter klubbens 

instruktører og får lavet materiale om kurset. Prisen for kurset bliver reguleret og vil blive 3.500 for et 

komplet AOWD kursus. 

 

8. Julefrokosten bliver den 16/11, og er allerede lagt i kalenderen. Læs mere her: 

http://vandbisse.ning.com/events/julefrokost-1 

 

9. Tino og Claus sørger for indsamling af kontingent for 2014. 

 

Christian Bager ser på om traileren til den store båd skal serviceres, og han får dette udført, hvis 

nødvendigt. 

 

Claus snakker med Palle ang. information om klubben til Ungdomsskole-eleverne. 


