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

Bestyrelsesmøde tirsdag 22.oktober 2019
referat
1. Registrering af fremmøde
Til stede: Jan, Jim, Søren, Per (Formand), Ulla (referent)
Afbud: Bo, Per Helbo

2. Referat fra forrige møde
Referat fra bestyrelsesmøde den 10. september var udsendt samme dag med
kommentarfrist den 17. september. Ingen kommentarer modtaget, og referatet er derfor
godkendt og lægges på hjemmesiden.

3. Økonomi
Likviditeten er fin ult. september og alt tyder på, at det vil være lige sådan ult. oktober.
Jim: vi venter lidt med at arrangere en flaskestabling og bruger som anledning, at vi sparer
sammen til en ny båd (se pkt. 10).
I anledning af ansøgning om ny båd skal Flemming spørges om hvad han ønsker mht. den
motor, som vi har lånt i længere tid. Ulla aktion.
Coop: vi mangler otte nytegnede benzinkort for at opfylde betingelserne for sponsorstøtte.
Ulla undersøger muligheder og betingelser for at MasterCard, som kan bruges ved betaling
på udenlandske hjemmesider.

4. Regler for brug af kompressor og continox
Reglerne har længe været klare, men ikke nedskrevne:
Til fyldning af luft er vores krav at der pågældende skal være instrueret i brugen af de to
kompressorer. I øjeblikket kan Klaus og Jan oplære. Vi mangler registrering af oplæring.
Til fyldning af nitrox er kravet gennemført mixer/blender kursus og instruktion i vores eget
anlæg. Igen er det Klaus og Jan, der kan instruere og vi mangler registrering af oplæring og
gennemført kursus.
Registrering er et krav, jf. DSFs vejledning. Vi drøfter hvordan under pkt. 5. Ulla laver udkast
til reglement til næste møde.

5. Serviceprogram og godkendelse af kompressor
Vi har en ansvarsforsikring, som bl.a. dækker brug af kompressor. En forudsætning for
dækning er, at lovkrav er overholdt. Det betyder, at vi løber en stor risiko ved at undlade
tilsyn iht. til Arbejdstilsynets regler.
Vi vedtog, at der skal bestilles service (Per udfører), og når vi har en dato, må vi arbejde på
at blive klar med rengøring, evt. udskiftning. Jan og Per ser på hvad der behøves og vurderer
hvad vi selv kan gøre. Eftersøger også manualer. Resten bestilles sammen med service.
Inden service skal det nødvendige papirarbejde også etableres: brugermanualer (også for
continox), nødprocedure v. evt. uheld, servicejournal og fyldejournal, dokumentation for
undervisning, liste over godkendte fyldepersonale. Servicejournal og fyldejournal findes.
Indtil vi har bragt alle formaliteter i orden lukker vi kompressoren. Per orienterer Klaus og
sørger for at der opsættes skilt med ”Ude af drift. Service er bestilt”.

6. Vores holdning til fremtidigt samarbejde med andre klubber om
uddannelse
Vi mangler instruktører til CMAS** og CMAS*** flaskedykker samt blender. I første omgang
planlægges det ikke at få uddannet egne instruktører af mangel på kapacitet. Derfor vil det
være oplagt at samarbejde med andre klubber. Per undersøger muligheden når han møder
folk fra de nærliggende klubber.

7. Assens træf
Årets træf gik fint: god mad, gode dyk, dog ville det være rart med mere end 14 deltagere.
Der er behov for et større udvalg af dykkesteder. Eventuelt kan Nyborg badeland bruges
som back-up ved meget uheldigt vejr. Et planlægningsmøde vil være godt.

8. Info om klubaften
Per har undersøgt muligheder for fly, transfer og overnatning m. morgenmad til Malta-tur. Det
ser ud til at kunne gøres til ca. 3000 kr pr. person i dobbeltværelse. Dette er uden
hovedmåltider, sightseeing og dykning. Per finder nogle forskellige muligheder som
præsenteres på klubaftenen, hvor vi lodder stemningen. Derefter beslutter bestyrelsen
hvordan turen tilbydes.

9. Forberedelse af generalforsamling
Dato: 26. februar 2019 kl 19:30
Spisning: Ja, kl. 18:00. Per snakker med SuperBrugsen.
Forslag fra bestyrelsen: I forbindelse med kursus i fondsansøgning er vi blevet
opmærksomme på, at ungdom og miljø ligger mange fonde på sinde. Vi er blevet anbefalet
at se på om det kan afspejles i vedtægterne. Per, Jim og Jan overvejer det og kommer med
forslag til næste møde.
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På valg er Per og Jim. Begge genopstiller. Per har kontaktet suppleanterne. Bo er villig til
genvalg og Per har endnu ikke svaret. Revisorer spørges i forbindelse med revisionen.

10. Fondsansøgning
Der er mange lokale fonde som typisk giver mindre beløb. Det skal forsøges. Det blev
besluttet at den igangværende ansøgning stiler mod en fabriksny stor båd, som er lidt mindre
end den nuværende, sådan at flere biler kan trække den. I øjeblikket hældes der mod en
Tiger Marine Dive Master 600 med Mercury F115 EFI motor. Ansøgningen finpudses i
forbindelse med fondsansøgningskursus.

11. Eventuelt
Der er initiativ i gang med henblik på at etablere en privat søredningstjeneste med
udgangspunkt i Assens. Møde herom den 23/10. Søren deltager og refererer til resten af
bestyrelsen.
Hjemmesiden: Ulla undersøger om vi kan få et Galleri ind på hjemmesiden – igen. Det blev
for et par år siden slettet pga manglende brug.
Måske kan vi bruge Havmiljøvogter-systemet som et led i både interessante klubaktiviteter
for alle aldre og profilering? Det ser vi på senere.

12. Bordet rundt
Intet.

13. Næste møde
Den 3. december kl. 19 med gløgg og æbleskiver. Søren sørger for gløgg.
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