
Bestyrelsesmøde referat 27/6-2016 

Til stede: Klaus K, Per, Christian Holm, Christian Bager og Claus 

 

Afbud: Tino og Mikael 

 

Dagsorden. 

1: Konstituering 

2: Økonomi 

3: Formanden beretter 

4: Kompressorstatus 

5: Nyt lokale til båd 

6: Online betaling 

7: Evt. 

 

Referat 

1: Formand: Claus 

Næstformand: Per 

Kasserer: Tino 

Sekretær: Christian Holm 

 

2: Efter kompressor er betalt, er der odt og vel 40.000,- på kontoen. 

Opsparingskontoen er lukket. Der skal bruges lidt penge på en oxybox, men 

tilgengæld kommer der tilskud fra kommunen inden længe, så økonomien i 

klubben er stadig god. 

 



3: Klubben har fået stjålet en del effekter som tidligere skrevet om til 

medlemmerne. Det er selvfølgelig meldt til politiet, men vi har ikke nogen 

forsikrin, som dækker dette. 

 

4: Kompressoren er godt kørende. Der mangler lidt detaljer omkring en 

timetæller og opdateret vejledning, med dette er på vej. Generelt er den let at 

bruge - en start og en stop knap, og fyldeslanger til 3 flasker. Alt luft er dobbelt 

filtreret. 

 

5: Båden skal placeres et nyt sted, hvor der er bedre kontrol med den. Christian 

Holm har fudet et sted, og han aftaler nærmere. Når aftalen er i hus, skal vi 

have flyttet båden. 

Den lille båd og bådtrailer skal sælges - hvis nogen fra klubben vil købe den, er 

de velkomne ti lat kontakte bestyrelsen. 

Claus sørger for at stoppe lejen af laden, når der er ryddet op derinde. Claus 

aftaler afleveringsstand med Keld Guldmand. 

 

6: Christian Holm arbejder videre med online betaling, så det er klar til 

udsendelse af kontingenter for 2017. 

 

7: Christian Bager og Claus laver en arbejdsdag ved kompressoren, og får styr 

på de sidste detaljer. 

Per og Klaus K søger fonde til betaling af oxybox, sidescan sonar og ny GPS. De 

sidste 2 er ønsker som længe har stået på ønskesedlen, da de vil hjælpe meget i 

forbindelse med vragdyk fra båd, og i forbindelse med undersøgelser af mulige 

positioner for nye vrag. 

 

Næste møder: 

7/9 kl 19:30 hos Per 



3/11 kl 18:00 hos Christian Holm 


