Assens Dykkerklub
Medlem af Dansk Sportsdykker Forbund – C.M.A.S. – Danmarks Idrætsforbund

Assens Dykkerklub
Bestyrelsesmøde, 17. januar 2018 kl. 19:00, referat
1) Velkomst ved Formand
2) Registrering af fremmødte
Til stede: John, Per, Jim, Flemming, Ulla (referent)
Afbud: Dorte, Jack
3) Økonomi
Junior fra 8 år. Dorte og Jan er med på at sænke aldersgrænsen for snorklere til 8 år. Der
er ingen hindringer for det i DSFs regler og klubbens vedtægter. Bestyrelsen besluttede,
at sænke aldersgrænsen.
Junior lege leder betaling (Jan): Vi besluttede, at klubben betaler deltagergebyr for ledere
for junioraktiviteter. Der lægges et beløb oveni deltagerbetaling til (delvis) dækning af
dette og eventuelle transportsudgifter. Beløbet besluttes fra gang til gang. Bestyrelsen
beslutter desuden hvor mange ledere der skal med på klubbens regning.
Regnskab og budget
Priser for kurser: CMAS* 2000 kr., Nitrox 1100 kr., Blender 900 kr.
Budgettet var fremsendt. Godkendt.
Regnskab gennemgået. Det revideres den 19., hvorefter det underskrives af bestyrelsen.
Klubben har i årets løb fået sponsoreret tre fabriksnye elastikharpuner. Bestyrelsen
besluttede at udbyde to af harpunerne til salg blandt medlemmerne til ca. halv pris. Det
annonceres på generalforsamlingen under eventuelt.
4) Generalforsamling
Bestyrelsen og dirigenten mødes kl 17:30 til formøde.
a) Dirigent: John spørger Carl-Aage.
b) Formandens beretning. Bestyrelsen nikkede til Johns udkast.
c) Regnskab og budget se pkt. 3.
d) Fastlæggelse af kontingenter
Uændret
e) John S. Pedersen trækker sig som formand. Vi har indtil videre ikke fundet en
kandidat som afløser.
Dorte ønsker ikke genvalg. Vi drøftede to mulige kandidater. John spørger.
Jim er på valg og vil gerne afløses og i stedet indtræde som suppleant.
John undersøger om Jack tager imod genvalg.
f)

Behandling af indkommende forslag
Der er indkommet forslag vedr. KSA-medlemmer fra bestyrelsen og et andet fra Poul
og Klaus. Vi drøftede forslagene. John rundsender bestyrelsens forslag, revideret
som drøftet på mødet. Tilbagemelding til John senest 21/1. Jim laver en præsentation
af bestyrelsens forslag.

g) Ulla undersøger om revisorerne og revisorsuppleant er villige til genvalg.
5) Nyt fra DSF
Intet.
6) Nyt fra Søsport centeret
AOF Foredrag med Fiskebiolog den 26/2 kl.19 – 22. John sende mail til klubbens
medlemmer.
7) Svømmehal Fyrtårn Tommerup
Intet.
8) PR
Nyt dykkerhold. Er på hjemmesiden. John lægger det på Facebook når tiden er ved at
nærme sig.
9) Nyt fra Udvalg
Tur udvalg 2018. Ulla tager initiativ til at finde en mødedato.
Ungdomsudvalg. En del af de unge har snakket sammen om at lave arrangementer
”kun” for unge under 30. Bestyrelsen hilser initiativet velkommen. Vi ønsker information
om planlagte aktiviteter.
Fastelavn den 11. februar? Ulla spørger Ole Munck om han vil arrangere igen i år.
Esben foredrag Australien den 8/2.
Praktisk kursus i marine biologi ved Hans Jessen Hansen. Der indgår dykning. Det
varer 2 weekender og afsluttes med et kursusbevis. John har kontakten
10) Bordet rundt
Der er Boot udstilling i Düsseldorf den 20. – 28. januar.
Per arbejder videre med fonde. Vi går efter en ny lille båd med motor, gerne med en
GPS. Per undersøger markedet.
Vi overvejer om der er behov for dykkerudstyr, f.eks. lidt større BCD-er.
11) Evt.
Intet.
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