
Bestyrelsesmøde 17/8-2014 

Til stede: Mikael, Per, Christian Holm, Christian Bager, Claus 

 

Afbud: Thit, Tino, Philip 

 

  

 

Dagsorden 

 

1: Økonomi 

 

2: Formanden orienterer 

 

3: Julefrokost 

 

4: Børnedykning 

 

5: Procedurer ved nye medlemmer 

 

6: Evt. 

 

  

 

Referat 

 

Ad 1: Der er 21.000 på kontoen, og ikke nogen større udgifter i sigte, inden kontingenter bliver indkrævet i 

oktober/november. Der er også 50.000 på opsparingskontoen. 

 

Ad 2: Kommunen har ydet os 6.562 kroner i tilskud til de unge medlemmer. Beløbet per medlem bliver 

mindre og mindre, men Favrskov Kommune afsætter samme beløb hvert år, som så skal fordeles af flere 

tilskudsberettigede foreninger og medlemmer. 



 

Der er etableret et udstyrsrum i samme bygning som kompressoren. Der er låst, og det er bestyrelsen samt 

instruktørerne, som har nøglerne dertil. Hvis man skal leje udstyr af klubben, skal man altså rette 

henvendelse til disse, for at få udstyret udleveret. Dette er for at vi bedre kan holde styr på hvem vores 

udstyr bliver lånt af. 

 

Vi har fået tildelt svømmehalstimer lige som sidste år, så hver søndag fra kl 17:15 til 19:15 i perioden 2/11-

2014 til 19/4-2015 har vi både det store bassin og varmtvandsbassinet. Der er som sædvanligt nogle datoer 

i forbindelse med ferierne, hvor vi ikke har hallen – se mere i kalenderen på hjemmesiden, når den bliver 

opdateret. Husk at man ikke må komme ind i omklædningen før kl 17:00 pga. rengøring efter den offentlige 

åbningstid! 

 

Ad 3: Klubbens julefrokost bliver fredag d. 7/11. Der kommer en invitation ud til alle medlemmer per mail. 

Der vil som vanligt være en egenbetaling på 50 kroner per person. 

 

Christian Holm inviterer og bestiller mad. Mikael arrangerer drikkevarer. 

 

Ad 4: Igen i år vil der blive afholdt børnedykning for 6 til 13 årige. Claus kontakter trænere og inviterer 

medlemmer og andre interesserede. 

 

Ad 5: For at give nye medlemmer en bedre velkomst, skal der laves et velkomstbrev, hvor der fortælles om 

mulighederne i klubben. Dette igangsættes af Claus. 

 

Derudover afholdes et velkomst-dyk af Christian Holm og Mikael. Claus sender invitation til alle 

klubmedlemmer. 

 

Ad 6: Mikael arrangerer med Sonnich, at der skal laves bassinprøver. 

 

Claus snakker med Claus Fink om muligheden for at høre del 2 af hans dykkerlæg foredrag i løbet af 

vinteren. 

 

Claus snakker med John omkring remskive fra elmotoren på den gamle kompressor – diameter er 

nødvendig. 

 



Per snakker med John og Omar om et nyt OWD hold, et nyt DM hold, og hvor de ser klubben er på vej hen 

mht. Instruktører. 

 

  

 

  

 

Næste bestyrelsesmøde: 3/12, Christian Holm sørger for mad. 


