
Bestyrelsesmøde referat 7/9-2016 

Til stede: Per, Claus K, Claus M, Christian H 

Afbud: Tino, Mikael, Christian Bager 

 

Dagsorden: 

1: Økonomi 

2: Betalingsservice 

3: Kompressor 

4: Kurser 

5: Svømmehal 

6: Fondssøgning 

7: Næste møde 

8: Klubjulefrokost 

9: Evt. 

 

 

Referat: 

1: Økonomi 

Der står ca. 45.000 på kontoen, og det er ved at være tid til at kontingenter 

indbetales. Klubben har stadig en god økonomi. 

Claus M skal opsige lejemål på laden, og få afklaret i hvilken stand den skal 

afleveres 

 

2: Betalingsservice 

Det koster 1450 at få oprettet en BetalingsService konto, og derefter max 9 

kroner per medlem om året. Det giver os en godt overblik over hvem der 



mangler at betale, og det giver medlemmerne mulighed for at tilføje betalingen 

til deres BetalingsService. 

Christian Holm skal bestille og oprette BetalingsService aftalen 

 

3: Kompressor 

Kompressor virker fint, alt er lavet, og timetæller er OK. 

 

4: Kurser 

Klubben forsøger at arrangere et antal kurser for medlemmerne. 

Claus M skal sende kursusliste til Claus K 

Claus K arrangerer kurser og datoer med Bent Tovgaard 

Claus M laver opslag på hjemmeside om prøvedyk (se datoer herunder) og 

side om et generelt kursus (søndage i januar til apri + 2 weekender + pris + 

AOWD) 

Claus M snakke med John og Omar om at lave OWD over en kortere periode - 

f.eks. 4 gange i svømmehal a' 4 timer af gangen (dette skal dog aftales med 

Jørgen Mundt) for at afkorte tiden. 

Prøvedyk: 6/11 ved Per, 13 og 20/11 ved Christian Holm og 27/11 ved Claus. 

Alle arrangerer selv udstyr til eleverne. 

Per skal lave et hjemmside opslag om prøvedyk og linke dette til et Facebook 

opslag. 

 

5: Svømmehal 

Vi har igen Hinnerup Svømmehal fra ca. slut november til midt april. Præcise 

datoer vil være på hjemmesidens kalender. 

Claus M sætter børnedykning op igen i år. 

 



6: Fondssøgning 

Claus K og Per søger fonde til dækning af udgifter til flaskebank og sidescan 

sonar. 

Claus K ringer og hører om flasketilbuddet kan forlænges. 

 

7: Næste møde 

Næste møde er 3/11 kl 18:00 ved Christian Holm. 

Per sørger for mad og drikke til næste bestyrelsesmøde 

 

8: Klubjulefrokost 

Klubbens julefrokost er 3/12 kl. 18:00 og vi mangler pt. et sted at være. Har 

man lyst til at få besøg af klubben, så tag fat i Claus M. 

Claus K sørger for mad og drikke til klubbens julefrokost 

 

9: Evt. 

Intet 


