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

Bestyrelsesmøde 30.04.2019
Referat

1. Registrering af fremmøde
Per Haugan, Jim, Søren, Jan og Ulla (referent).
Fraværende: Per Helbo og Bo

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet fra mødet den 12. marts var udsendt med kommentarfrist den 19. marts. Ingen
kommentarer og referatet er derfor godkendt

3. Økonomi v/Ulla
Økonomien ser OK ud.

4. Vild med vand planlægning
Det finder sted den 25. maj. Vi mødes kl. ca. 9 til morgenmad og rigger derefter til. Selve
arrangementet starter kl 12. Jan, Søren og Per stiller op. Vi rykker bådene ud og forsøger at
lokke folk ind med et videoshow. Bassinet stilles op, hvis der er folk nok til at holde øje med
det.
Der er arrangement (biler og håndværk) i Østergade samtidig. De to arrangementer
samarbejder, så Skodabussen og en hestevogn kører shuttle til og fra havnen.

5. Dykkerkursus
Prøvedyk var ikke vellykket – kun en deltager, som allerede har certifikat og som bor ganske
langt fra Assens. Jan er klar til at holde kursus, maks. 4 – 6 deltagere. Skal i gang i
begyndelsen af juni. Jan tager initiativ til et udkast til tidsplan. Jim kontakter Lokalavisen og
undersøger muligheden for artikel og annoncepris.
Svømmehal: Ulla bestiller efter samme retningslinjer som sidste år.

6. Dykkerture
Tur til Helnæs den 17. maj. Per undersøger mht. turleder.
Tur til færgen den 31. maj. Jan er turleder. Standardpris.

7. Opfølgning sikkerheds instruks Rib
Jan mangler det sidste til sikkerhedsinstruksen. Endeligt udkast kommer med til næste
møde.

8. Regler for bådførere, indkaldelse til møde med alle bådførere.
Til gældende regler for brug af ribben hører at der skal sejles efter forholdene og økonomisk.
Der er én bådfører på turen, som har ansvaret og dermed fokus på sejladsen også selv om
en anden har rattet. Ingen sejler båden uden mindst speedbådskørekort med undtagelse af
under oplæring. Ulla tilføjer og lægger reglerne på hjemmesiden.
Rib-møde annonceres til alle som er interesseret i at blive omskolet til ribben. Per indkalder
til den 21. maj kl. 19:30 til 20:30. Der er mødepligt, hvis man vil opretholde status som
bådfører.
Ribben har fået skiftet sidescannen til en nyere model.

9. Eventuelt
Flaskerne er sendt til trykprøvning, men er endnu ikke kommet retur. Der kan evt. laves en
klubaften hvor flasker samles og fyldes.

10. Næste møde
4. juni kl 19.

Side 2

