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

Bestyrelsesmøde 22. januar 2020
Referat
1. Registrering af fremmøde
Til stede: Per (formand), Jan, Jim, Ulla (referent), Ole Munck (vedr. fastelavnsdyk)
Fraværende: Per Helbo, Bo, Søren

2. Referat fra forrige møde
Referat fra bestyrelsesmøde den 3. december 2019 var udsendt samme dag med
kommentarfrist den 10. december. Ingen kommentarer modtaget, og referatet er derfor
godkendt og lægges på hjemmesiden.

3. Økonomi v/Ulla
Året sluttede med god likviditet.
Ulla fremlagde forslag til budget med forudsætninger svarende til situationen ved udgangen
af 2019. Der lagt budget ind til uddannelse af en instruktør eller to. Bestyrelsen bakkede op
om forslaget.

4. Service på lille kompressor, opfølgning
Ved service på kompressorer kunne teknikeren ikke få topstykket af den lille kompressor.
Luftanalysen er OK. Jan tilbyder at arbejde på at skille den ad, evt. med hjælp af Arne
Schierbeck, som i mange år var kompressormand i Forbundet. Derefter sendes den til Bay
Kompressor sådan at service kan blive iht reglerne. Det sættes i værk.
Per arbejder på at etablere en log for kompressorinstruktion.

5. Generalforsamling
Per har bestilt mad – langtidsstegt kalvecuvette. Carl-Aage har sagt ja til at være dirigent.
Revisorerne har sagt ja til at genopstille. Per søger efter en revisorsuppleant.
Forslag til kontingent: Bestyrelsen foreslår stigning på 10 kr for følgende: flaskedykker,
senior, fridykker og luft-nitrox abonnement.
Forslag til vedtægtsændring: vi foreslår ændring af formålsparagraffen som drøftet på sidste
møde.
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
Ulla sørger for at materiale til generalforsamlingen og invitation til spisning lægges på
hjemmesiden.

Per har udsendt udkast til formandsberetning. Bestyrelsen tilslutter sig.

6. Fondsansøgning, opfølgning
Per har undersøgt hvordan Nordea ville se på om de midler, de har bevilget til en lille båd,
kunne skiftes til en stor båd. Det var de ikke vildt imponerede af, så det gør vi ikke.
Den ansøgning om støtte til en ny lille båd, som Per, Jan og Jim har udarbejdet i forbindelse
med ansøgningskursus, bliver sendt til Middelfart Sparekasse og Sparekassen Sjælland-Fyn.
Der sendes en ansøgning om støtte til en ny stor båd til Foreningspuljen. Per udfører.

7. Eventuelt
Intet.

8. Bordet rundt
Fastelavnsdyk: Ole Munck er blevet ringet op af Assens Molelaug, Karsten Halvorsen, som
er interesserede i at samarbejde om et fastelavnsarrangement. Molelauget vil lave katten af
tønden for børn i det røde pakhus på midtermolen. Forslaget er, at vi laver fastelavnsdyk
først og fulgt af Molelaugets katten af tønden. Allerførst fælles parade gennem Østergade.
Molelauget sørger for alt til katten af tønden for børnene og vi sørger for alt vedr.
fastelavnsdyk. Molelauget vil også kontakte Handelsstandsforeningen.
Vi er positive for samarbejdet. Vi skynder os at klæde om efter dykket sådan at vi også kan
være med ved børnenes arrangement. Ole aftaler med Molelauget om vi går efter fælles
omtale i Lokalavisen.
Aftaler omklædning i Havnens lokaler og Ebberup Vognmands kranbil er på plads.
Juniorlege: Afholdes 7. – 8. marts med med klubvis betaling og tilmelding senest 5. februar.
Pris 300 kr pr. deltager. Tilmeldingsfrist hos os sættes til 31. januar. Jan sender materialet til
Ulla, som lægger på hjemmesiden. Klubben betaler for instruktørens deltagelse.
Service på regulatorer: Esben bliver bedt om at lave service på fire af de ældre regulatorer.
Klaus renser andet-trinnet på de regulatorer, der blev brugt på kursus.
Udlån af lokaler: Roerne låner vores lokaler den 30. januar.
Vinterbadning: Per og John hjælper spejdere med et vinterbadningsarrangement.
Diving Als 2020: Et arrangement svarende til Langelandssafari. Finder sted 14. – 16.
august. Arrangøren har spurgt om vi kan stille med en båd. Til gengæld vil vi være sikret to
pladser (til sædvanlig deltagerpris). Der er en del klubmedlemmer, som er interesseret i at
deltage. Bestyrelsen vedtog, at vi stiller en båd. Det er en forudsætning, at bådfører til
enhver tid er et af vores medlemmer.
Fynske Vejviser: Vi har igennem lang tid være opført i vejviseren. Prisen er beskeden, men
vi tror ikke på at det er umagen værd. Per meddeler at vi stopper.

Side 2

Dykkerkursus 2020: Vi satser på et hold i foråret. Vi satser på et prøvedyk, men med en lille
betaling, størrelsesorden 50 kr, for at sikre, at de, som melder sig, faktisk kommer. Prøvedyk
f.eks. weekenden før påske, dvs. i slutningen af marts.

9. Næste møde
Vi mødes inden generalforsamlingen den 26. februar straks efter spisning.
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