
Bestyrelsesmøde 19. januar 2017 

Til stede: Claus, Claus, Christian, Christian og Per 

Afbud: Tino og Mikael 

 

Dagsorden: 

1. Økonomi 

2. Status medlemmer 

3. Kompressor 

4. Regler og forsikringer 

5. Generalforsamling 

6. Uddannelse 

7. Evt. 

 

Referat 

1. Efter betaling af DSF og forsikring af båd, er der ca. 50.000 på kontoen. Der er ikke planer om indkøb af 

udstyr i år, men muligvis skal noget serviceres. 

2. Vi er pt. 38 medlemmer, og det er 5 færre end sidste år. 

3. Kompressoren kører fint. Den er nu et år gammel, og Claus M kontakter Bauer for at få udført årlig 

service. 

4. Claus M har deltaget i et foredrag om "Den lovlige forening" og kan fortælle at vi lever op til alle de regler 

der er for en forening som Vandbisserne. Der var et helt specifikt spørgsmål som bestyrelsen ønskede at få 

afklaret, og det var, om bestyrelsen er personligt ansvarlig i tilfælde af ulykker med klubbens udstyr eller 

kompressor - og det er bestyrelsen ikke, da den er dækket af den ansvarsforsikring, som ligger i DIF, som vi 

har gennem DSF's medlemsskab af DIF. 

5. Generalforsamlingen er fastsat til søndag d. 19. marts kl 19:00 i Hinnerup Svømmehal - i forlængelse af 

vores svømmehalstid. Klubben indkøber pizzar og sodavand, og vi forventer at være færdig senest kl 21:00. 

Claus M aftaler med Jørgen Mundt om det er OK at bruge svømmehallens cafeteria til dette. 

Christian Holm laver en oversigt over medlemmer de sidste 5 år, så vi kan have en snak omkring dette. 

Vi skal også snakke om åbne klubture, hvor det skal drøftes om vi skal begynde at invitere andre med på 

f.eks. bådture, for at få fyldt båden. 

Der skal også snakkes om hvordan vi kan rekrutere/gøre opmærksom på dykning generelt, og dette kan 

måske være gennem stranddyk/prøvedyk og grillpølser på offentlig strande og lign., hvor vi viser klubbens 

flag og fortælle om dykning. 

6. Der er ingen OWD hold i år, og prøvedyks arrangementerne gav ingen interreserede. 



Claus K aftaler datoer med Bent Tovgaard ang. mixer/blender og Service technician kursus. Disse kurser 

planlægges af klubben, men gennemføres af Bent, og vil være åbne for Vandbisser og eksterne. 

7. Planlægningsmøde for dyk 2017 bliver søndag d. 26. marts (Bemærk, dato ændret!) kl 15:00, og afsluttes 

så alle kan komme i svømmehal til kl. 17:15. Claus M finder et lokale i Hinnerup Kulturhus. 

Claus M kontrollerer temperaturen ved kompressoren, så vi stadig er sikre på, at der altid er 5° dernede 

(Dette er gjort, og radiatoren er skruet lidt op, da temp. var 4°. 

Christian Holm har opdateret medlemsdatabasen på hjemmesiden, så den passer med klubbens 

medlemmer. 

Christian Bager har lavet lys på trailer og indkøbt en tyverisikring. Nøgle til sidstnævnte hænger sammen 

med nøglebrikken ved kompressoren (kontakt bestyrelsen for at få adgang til nøglen). 


