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

Bestyrelsesmøde 20.06.2018
1) Registrering af fremmødte: Ulla, Jim, Per, Jan og Dorte. Afbud fra
Flemming og Søren
2) Økonomi v/Ulla. Likviditeten er som forventet. Regning for rib er
betalt. Der har været lynnedslag i grejrummet, hvilket har betydet,
at samtlige låse er ødelagt. Ulla har talt med Codan, og der er
desværre ikke noget der dækker skaden. (Vi kan heller ikke
forsikre os mod det fremadrettet.) Det betyder desværre, at der
sandsynligvis kommer en regning i nærmest fremtid, da låsene
skal skiftes.
Alle medlemslister, som er ældre end tre år, fjernes fra Google
drev. Og der er desuden ryddet op, så der ikke ligger
personfølsomme oplysninger på drevet længere.
Ulla har lavet et udkast til tilbud til ”Tall Ships Race” i Esbjerg i uge
29, som er godkendt af bestyrelsen, Tilbuddet sendes ud så hurtigt
som muligt. Ulla skriver ud til klubmedlemmer og fortæller om
muligheden, og hvis der er nogen der vil være med, må de melde
tilbage om dage og tidspunkter, hvor de kan være med til at
bemande båden.
3) Evaluering af sommerfest. Det var en hyggelig sommerfest, og et
fint fremmøde. Dog kunne det være ønskværdigt med flere
juniorer. Det var fint med Jims små ”lege”, så der var lidt man
kunne være fælles om og hygge sig med, mens man ventede på at
maden blev færdig.
Det foreslås, at sommerfesten 2019 holdes på klubbens 30 års
jubilæum lørdag d.14/9.
4) Evaluering vild med vand. En helt igennem vellykket dag, med
mange besøgende. Der blev indkøbt et bassin til dagen, som
børnene kunne prøve at snorkle i. Bassinet kan bruges igen næste
år.

5) Tirsdagsture med snorkeldykkere og fridykkere. Der er enighed i
bestyrelsen om, at ønsker fridykkere og snorkeldykkere over 18 år
at tage med på tur om tirsdagen, så kan de komme med for 50 kr.
6) Instrukser for brug af både. Vi bør have en kort instruks i båden,
som gør det muligt for alle at betjene båden, i tilfælde af, at
bådføreren får et ildebefindende eller ryger over bord. Der skal
også være en tjekliste i båden, som skal gennemgås inden afgang.
Regler for brug af ”lille grå” skal på dagsordenen til næste
bestyrelsesmøde.
7) Bordet rundt. Der er forespørgsel om ilt analysatoren kan tages
med på klubture i lighed med andet klubgrej? Bestyrelsen
besluttede, at det kan den.
8) Eventuelt. Jim laver en skrivelse ud til medlemmer med en
forespørgsel på aflagt snorkeludstyr, så som dragter, masker,
støvler og hælremsfinner, særligt til de mindre juniorer.
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag d.15/8 kl. 19.00
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