
Referat fra Bestyrelsesmøde 6/3-2014 

Til stede: Per, Philip, Tino, Thit, Christian Bager, Claus 

Afbud: Mikael, Christian Holm 

Referat: Claus 

 

  

 

Dagsorden: 

1. Referat fra sidste møde 

2. Information fra formanden 

3. Økonomi 

4. Opdatering på båd og kompressor 

5. 20 års jubilæum 24/3-2014 

6. Generalforsamling 

7. Evt. 

 

  

 

Referat 

1. Ingen bemærkninger 

 

  

 

2. Der er 25 tilmeldte til børnedykning, 5 til OWD holdet, 1 Divemaster elev. Klubben har 47 medlemmer 

excl. børnedykkerne. 

 

  

 

3. Der er 11.000 på kontoen, men i løbet af foråret kommer yderligere ca. 15.000 samt ca. 8.000 til august. 

Der er ingen store udgifter planlagt for 2014, da udstyr og kompressor er i god stand. Økonomien er ikke 

dårlig. 



 

  

 

4. Alt er nu i orden med båden og kompressoren. 

 

  

 

5. Klubben fylder 20 år mandag den 24. marts 2014. Det skal selfølgelig fejres, og et par tiltag vil blive 

iværksat. 

Der bliver skrevet en artikkel, som vi sender til Favrskov aviserne, og håber på, at de vil bringe den. 

En reception vil blive holdt, hvis vi kan få de ønskede lokaler til det. Dette er i skrivende stund ikke afklaret, 

og information vil komme senere om dette. Men under alle omstændigheder vil det blive søndag den 23. 

marts om aftenen. 

Til sidst vil der blive en sommerfest/hygge aften med grill, dyk, røverhistorier og forhåbentlig en masse 

Vandbisser. Dato er endnu ikke fastsat. 

 

  

 

6. Generalforsamling bliver 25/3 kl 19:00 i Kulturhuset i Hinnerup. Indkaldelse følger senere. Hvis man har 

forslag til Generalforsamlingen, skal disse sendes til bestyrelsen senest 8 dage før. 

 

  

 

7. Der bliver afholdt planlægningsmøde 9/3 kl 14:00 til 17:00. Sted er endnu ikke fastlagt. 

Fastelavn holdes i svømmehallen 9/3 kl 17:15. Alle børnedykkerne vil være der, men alle Vandbisser er 

selvføælgelig velkomne. Klubben vil være vært ved fastelavnsboller og kakao til alle. 

 

  

 

Opgaver: 

Indkaldelse til planlægningsmøde: Claus 

Indkaldelse til generalforsamling: Claus 



Arrangere lokale til reception: Per 

Mad og drikke til reception: Tino og Philip 

Finde billeder fra klubbens 20 år: Claus og Mikael 

Indkøbe 2 fastelavnstønder og køller: Philip 

75 fastelavnsboller: Tino 

10 liter kakao: Tino 

40 poser slik til tønderne: Claus 

100 Engangskrus: Claus 


