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Referat 

 

1. Ingen bemærkninger 



 

2. Formand: Claus 

 

 Næstformand: Phillip 

 

 Kasserer: Tino 

 

 Sekretær: Christian Holm 

 

 Menig medlem: Per 

 

 Suppleant: Christian Bager 

 

 Suppleant: Mikael 

 

3. Der står 49.000 på den alm. Konto og 54.000 på opsparingen. 

 

Christian Holm har undersøgt mulighed for Dankort betaling og Betalingsservice af kontingent. Det vil lette 

administrationen en hel del – både for bestyrelsen og for medlemmerne. Dog skal prisen lige bekræftes 

endeligt inden implementering. 

 

Der har været forslag om flaskebank, og økonomien var 10.000 i indkøb, og derefter installering og 

vedligehold. Dette blev nedstemt i bestyrelsen. 

 

Christian Bager og Philip reparerer den mobile kompressor, som gik i stykker i Norge. Der forventes ikke de 

store udgifter hertil. 

 

Der skal lægges penge til side til båden, bestyrelsen får besluttet hvor mange. 

 

4. Der er ønske om en udstyrsaften, hvor vi kan få gennemset og renset medlemmernes flasker – dette vil 

blive arrangeret af Philip i samarbejde med Aarhus Sportsdykkerklub, og vil foregå i deres lokaler i 

Tranbjerg. 



 

Mikael snakker med Preben, Teddy og Bent for at høre om de vil lave et servicerings kursus til regulatorer 

og ventiler. 

 

Claus undersøger hvem der har lånt udstyr fra klubben. 

 

5. Mikael undersøger med Palle, om det er muligt at få lov til at introdusere Vandbisserne for 

Ungdomsskolens elever, så de kender til klubben, og forhåbentlig melder sig ind.. 

 

På Generalforsamlingen blev der stillet forslag om studierabat eller anden form for rabat til unge 

medlemmer. Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at kigge nærmere på prissætningen generelt. 

Resultatet af bestyrelsens gennemgang er blevet, at ungdomsrabatten forlænges fra ”til og med 21 år” til 

”til og med 25 år”. Argumentationen er, at der er for besværligt for bestyrelsen at skulle holde styr på 

studiekort og lign. specielle forudsætninger for lavere kontingent, mens en aldersgrænse er lettere, da vi i 

forvejen har medlemmerne fødselsdato i forbindelse med indberetning til DSF. Der ændres ikke på 

kontingentpriserne – de vil fortsat være 350 og 1.100 – dette er lavt i forhold til andre klubber, men vi 

mener ikke at vores udgifter og økonomi presser os til at hæve satserne. 

 

6. Næste bestyrelsesmøde er 16/9 kl 19:00 – lokation følger senere. 

 

7. Der var et spørgsmål om kommunalt tilskud, da vi endnu ikke havde hørt noget fra kommunen. Inden 

referatet blev skrevet, var der dog kommet svar på ansøgningen, og vi har fået ca. 7.500 i tilskud. 


