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

Bestyrelsesmøde, 3.december 2019,
referat
1. Registrering af fremmøde
Til stede: Per (formand), Jan. Jim, Ulla og Ole Munck til pkt 4.
Afbud: Søren, Bo, Per Helbo

2. Referat fra forrige møde.
Referat fra bestyrelsesmøde den 22. oktober var udsendt den 23. oktober med
kommentarfrist den 30. oktober. Ingen kommentarer modtaget, og referatet er derfor
godkendt og lægges på hjemmesiden.

3. Økonomi
Medlemmer: der har været én udmeldelse i forbindelse med kontingentbetaling i november.
To indmeldelser af juniorsnorklere. Der er enkelte opfølgninger mht. udløbne kreditkort.
Likviditeten med udgangen af november er fin og er nogenlunde som ved udgangen af
september og oktober. Sidste afdrag på lån til store båd er 11. december.
Vi besluttede at de nye dykkere kan låne udstyr i 2020 mod sædvanlig betaling.
Begrundelsen er, at de først blev uddannet da sæsonen næsten var slut, og derfor har de
ikke haft den mulighed, som elever fra foråret plejer at have.

4. Fastelavn
Ole Munck deltog i mødet under dette punkt. Fastelavnsdyk bliver lørdag den 22. februar. Vi
springer i vandet kl. 11, dvs. møde omklædt kl. 10.15, sådan at der er tid til optog gennem
Østergade. Vi inviterer andre klubber på Fyn – det sørger Per for. Det kan betyde, at vi skal
have to tønder, hvis der kommer mange. Tilmeldingsfrist 4. februar. Ole laver aftale med
Havnen om lån af omklædningsrum og med Ebberup Vognmand om kranbil. Suppe bagefter.
Gitte laver suppe. Ole indkøber tønde, slik, kattekongekrone, mv. Gratis deltagelse, også for
familiemedlemmer.

5. Service på kompressor, rapport
Bay Compressor har været forbi den 3. og serviceret de to kompressorer. De sender
servicerapport, certifikat og luftanalyserapport på mail.
Det vil være muligt at vi selv sender en mand på kompressorkursus hos Bauer. Det tager 2
dage. Derefter vil vi selv kunne foretage service. Vi undersøger hvad det vil koste og
vurderer hvad der bedst vil kunne betale sig.

Udkast til regler for kompressorer og continoxanlæg: vedtaget.

6. Generalforsamling
Per Helbo har meldt tilbage, at han genopstiller som suppleant.
Per spørger Carl-Aage om han vil være dirigent.
Forslag til ny paragraf 2 i vedtægterne: ”Klubbens formål er at fremme dykningen og
sikkerheden under dens udøvelse og ved det forpligtende fællesskab at optimere det sociale
samvær. Klubben prioriterer beskyttelse af havmiljøet både gennem vores adfærd på
klubture og ved oplæring af nye dykkere.” Bestyrelsen ser på formuleringen og hvis referatet
godkendes, gør Ulla ændringsforslaget klar til generalforsamlingen.
Ulla sørger for de nødvendige gaver.

7. Fondsansøgning, opfølgning
Efter råd fra kursus har Jim ringet til Nordeafonden og spurgt om hvad de ville sige til at vi at
vi søgte dem om midler til en stor båd. De svarede, at der ikke er noget i vejen for at søge
igen under forudsætning af at der var tale om et nyt projekt.
Nordeafonden vil sætte pris på at der bliver officiel indvielse når pengene bruges, gerne med
deltagelse fra Fonden og avisdækning.
Per, Jan og Jim gør ansøgning til en ny stor båd færdig i løbet af den kommende uge.
Nordeafonden søges først. Andre relevante er Albanifonden og Middelfart Sparekasse.

8. Søredningstjeneste i Assens
Formanden har været på opstartsmøde. Det ser ud til at der er tilstrækkelig interesse, men
der er stadig brug for flere. Deltagelse er på frivillig basis og der betales ingen vederlag eller
kørsel, men man får alt udstyr og al oplæring, man behøver. Minimum for deltagelse er
speedbådskørekort og førstehjælpskursus. Per sender mail ud med påmindelse om
tilmelding til Malta-tur, information om trykprøvning, og information om søredningstjeneste.

9. Eventuelt
10. Bordet rundt
Den lånte motor til lille grå gummibåd: Flemming Hansen vil gerne have motoren tilbage. Det
bringer vi til udførelse når vi har en ny.

11. Næste møde
22. januar 2020 kl 19.
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