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

Bestyrelsesmøde 10.september 2019,
referat
1. Registrering af fremmøde
Til stede: Jan, Jim, Per (Formand), Ulla (referent)
Afbud: Søren, Bo, Per Helbo

2. Referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde den 6. august var udsendt samme dag med kommentarfrist den
13. august. Ingen kommentarer modtaget, og referatet er derfor godkendt og lægges på
hjemmesiden.

3. Økonomi v/Ulla
Økonomien ser fortsat positiv ud. Vi har modtaget en jubilæumsgave fra Assens Kommune –
kontanter.
MobilePay har annonceret at de fremover tager abonnementspris i tillæg til den nuværende
pris pr. transaktion. Af hensyn til kassereren og til nemheden ved betaling for øl og vand
beholder vi alligevel MobilePay.
Vi har fået OK-benzinkortet fornyet. Bestyrelsens besluttede, at de, som ofte er turledere
opfordres til at hente OKs app ned, sådan at de kan tanke uden at tage de fysiske kort med.
Ulla skriver til de pågældende.

4. Sidste detaljer om sommerfest
Der er 17 tilmeldte og kommer formentlig nogle stykker mere.

5. Tur til Malta
Per har tjekket mulige afgange fra Billund i en af de uger, hvor der er en helligdag, sådan at
der bruges færrest muligt feriedage. Per stiller et par forslag op og indkalder til en klubaften i
begyndelsen af oktober for dem, der er interesserede.

6. Opdatering på dykkerkursus
Det går rigtig godt, de fleste har haft fire dyk, og to elever har haft tre dyk. Der er nogle små
hængepartier med enkelte elever og alle mangler dyk til ca. 18 meter.

7. Kursus i fondsansøgning
Folkeoplysningsudvalget i Assens arrangerer kursus i fondsansøgning. Kurset er over 3
aftener (onsdage den 2.og 23.oktober samt 6.november). Per har tilmeldt klubben og
deltager. Jim og Jan undersøger om de kan. Kurset skal munde ud i en færdig
fondsansøgning. Vi går efter at lave en ansøgning om en ny komplet lille båd.

8. Eventuelt
Intet.

9. Bordet rundt
Vi har modtaget en opfordring til at deltage i et samarbejde omkring vandkvaliteten i
Lillebælt. Der er oprettet en Facebook-gruppe. Vi lader det være op til de enkelte
medlemmer om de vil deltage.
Morten Villadsen – ivrig UV-jæger – har skrevet flere bøger om fridykning og UV-jagt og
tilbyder at vi kan få et eksemplar af hver til klublokalet mod at linke til hans hjemmeside. Vi
takker ja.
Der findes en redningsbåd bemandet af frivillige (Dansk Søredningsselskab) på Årø, men på
grund af mandskabsmangel påtænkes det at flytte den til Assens. De lokale sø-relaterede
klubber opfordres til at hjælpe med at udbrede kendskabet til den gode sag. Det synes vi er
en god idé.
DIF har udgivet kursusvideoer om forbedring af Facebook-grupper.
Assenstræf for unge dykkere og snorklere finder sted den 11. til 13. oktober. Per sender
invitationen til Ulla, som lægger weekenden på hjemmesiden.

10. Næste møde
Den 22. oktober kl. 19. På dagsorden blandt andet regler for brug af kompressorer og
continox samt vores holdning til samarbejde med andre klubber om kurser, hvor vi ikke selv
har instruktører.
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