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

Bestyrelsesmøde, 15. august 2018
1. Registrering af fremmødte
Per, Jim, Søren, Jan, Ulla (referent).

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet udsendt 12. august. Referatet blev godkendt.

3. Økonomi
Økonomioversigt ult. juli viste OK likviditet. Der er flaskestabling på bryggeriet den 5/9.
Vi har fået udvidet vores ansvarsforsikring, sådan at den svarer til lovkravene. Bavaria har
sendt forsikringsbevis. Per sørger for at få lamineret en kopi og lægge den i ribben.

4. World Clean-up Day
Den 15. september er der World Clean-up Day. Vi forsøger at organisere et event i
samarbejde med Marinaen. Per snakker med Alex.

5. Sikkerhedsinstruks båd
Jan overtager opgaven i Flemmings fravær.

6. Klubaften
Per og Søren tager initiativ til en klubaften den 28. august i forbindelse med juniorernes
tirsdagsdyk. Jan deler certifikater ud til juniorerne.
Til en senere klubaften stiller Jim op til at arrangere fabrikation af buddy- og mellemliner. En
anden idé, som evt. kan kombineres, er knob og stik (Ulla). Eller skarp dykkerkniv (Søren).
På et senere tidspunkt: genopfriskning af logbog (en af instruktørerne), forskellige typer af
logbøger, herunder elektroniske logbøger.

7. Bordet rundt
Assenstræf: nogle klubber har spurgt til Assenstræffet. Vi er i tvivl om alle klubber inviteret
og hvad kapaciteten er. Vi er parat til at hjælpe, hvis der er behov. Per tager kontakt til Klaus.
Ribben: Ribben skal have lidt glasfiberarbejde i motorbrønden og evt. et sted mere, elarbejde skal gøres færdigt, over- og under vandlinjen. Pontoner skal males. Per aftaler med
Marinaen, at vi kan stå på deres plads og udsender indkaldelse. Jim aftaler levering af
maling mv. med Niels Jørgen.
Dykkerevent København: Der var fem deltagere fra klubben og i alt ca. 60 dykkere til et
rigtig fint arrangement. Næste år bliver langelandssafari med Jydedykkerne som arrangører.

8. Eventuelt
Intet

9. Næste møde
26. september kl. 19:00 i klublokalet. Jim sørger for forplejning.
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