
Bestyrelsesmøde 8/4-2019 

 

Afbud: Tino, Christian Holm 

 

1 - Konstituering: 

Der er ingen ændringer i konstitueringen. 

Formand: Claus 

Næstformand: Per 

Kasserer: Tino 

Sekretær: Christian Holm 

 

2 - Økonomi: 

Der er pt. ca. 17.000 på kontoen, og flere kommer til, efterhånden som de sidste kontingent indbetalinger 

kommer ind. Vi er omkring 30 medlemmer i alt. 

Vi har kigget på vores faste udgifter, og kan i den forbindelse se, at vi med det nuværende setup balancerer 

på et rundt 0 i års resultat efter alle faste udgifter. Derfor var vi kigget på hvilke ting vi kan spare lidt på, så 

vi ikke får slået bunden ud af pengekassen, hvis vi har uforudsete udgifter. 

Det er derfor blevet besluttet at afvikle ilt-flaskerne til Nitrox, da de ikke bliver brugt ret meget. Vi fjerner 

bestyrelsens julefrokost. Vi kigger på at bruge KlubModul i stedet for NING til at hoste vores hjemmeside, 

da Klubmodul er gratis at bruge. Vi kigger på at fjerne kasko forsikringen på båden. 

Disse tiltag vil give en besparelse på ca. 9.000 per år. 

 

3 - opgavefordeling: 

Planlægge børnedykning: Claus M 

Afvikle børnedykning og Fastelavn: Per 

Koordinering af låsning af svømmehal: Peter 

Kontakt til svømmehal: Peter 

Planlægge OWD: Claus M 

Afvikle OWD: Claus K 

Kontakt til kommunen: Claus M 

Kontingent indkrævning: Christian Holm 

Service af båd: Claus K og Christian Bager 



Service af udstyr: Claus K og Christian Bager 

Trykprøvning af flasker: Claus K og Christian Bager 

Rensning af flasker: Claus K og Christian Bager 

Service af kompressor og filtre: Claus M 

Reklamere for børnedykning: Claus M 

Reklamere for OWD: Claus M 

 

4 - Trykprøvning af flasker: 

Klubbens flasker skal trykprøves når OWD holdet er færdig med deres uddannelse. I samme ombæring er 

der en del af medlemmernes flasker, som også trænger. Claus K og Christian Bager arrangerer dette. 

Efterfølgende vil der også blive en flaskerensnings dag. 

 

5 - Planlægningsmøde: 

Vi afholder planlægningsmøde søndag 28/4-2019 kl 15:00 hos Peter på Vegavej 10 i Søften. Alle kan komme 

med forslag og ønsker til årets dykkerture, så hvis du vil være med til at bestemme datoerne, så er det hér 

du skal være med! 

 

6 - Næste bestyrelsesmøde: 

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 13/5-2019 kl 19:30 hos Claus K på Parkvej 4 i Randers. 


