
Bestyrelsesmøde 25/9-2019 

Til stede: Claus M, Christian H, Christian B, Tino, Per og Peter 

Afbud: Claus K 

 

1: Økonomi 
Der er pt. 18.000 på kontoen, og der forventes at komme ca. 5.000 ind i løbet af de næste par måneder fra 

opsagte services. 

Vores hjemmeside på Ning er opsagt, og alt er flyttet til KlubModul, som er gratis. 

Bådens forsikring er opsagt, og vil blive gentegnet som en ansvarsforsikring til foråret, når DSF har lavet en 

ny aftale med forsikringsselskabet. Tino sørger for den nye forsikring bliver tegnet. 

Ilt flaskerne er blevet afleveret, da de ikke blev brugt nok. 

Klubbens DanKort afleveres, da det kun blev brugt til betaling af Ning. 

2: Flytning af hjemmeside 
Vores gamle hjemmeside er lukket, og alt er flyttet over på den nye, som er understøttet af KlubModul, 

som mange sikkert kender fra den lokale idrætsforening. Systemet er gratis for os at bruge, da Favrskov 

Kommune tilbyder det til alle kommunens foreninger. 

Systemet kan også bruges til at betale kontingent og leje af udstyr, men det er endnu ikke sat op, og Claus 

M vil sørge for dette. 

3: Eventuelt 
Claus K og Christian B sørger for at lave trykprøvning og rensning af flasker i løbet af vinteren/foråret. 

Klubben har 2 flasker som skal prøves og renses plus en enkelt, som også skal renses. 

Efter sidste OWD hold har vi lært, at der er store omkostninger forbundet med elevernes aflysning pga. 

sygdom. Således koster et enkelt afbud ca. 1.000 kroner i ekstra timeløn til Blue Ocean Divers. Det vil 

fremover blive sådan, at det er eleverne selv, som skal betale dette, og de får tilbuddet om at tegne en 

forsikring imod dette gennem BOD. Dette skal informeres allerede ved kursus start, så der ikke er tvivl om 

det efterfølgende. 

Klubbens julefrokost bliver i et lidt andet format, da de sidste par år har vist at ikke ret mange har været 

tilmeldt. I år holder vi det som en hyggeaften på en hverdag, onsdag d. 27. november kl. 19:00. En 

tilmelding bliver oprettet på den lukkede Facebook gruppe. 


