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

Bestyrelsesmøde den 5. oktober 2020
Referat
1. Til stede
Jim, Jan, Esben, Bo, Ulla (referent).

2. Referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde den 31. august 2020 var udsendt samme dag med
kommentarfrist den 4. september. Ingen kommentarer modtaget, og referatet er derfor
godkendt og lagt på hjemmesiden.

3. Økonomi
Økonomioversigt ult. september blev fremlagt på mødet. Vi har godt med penge i kassen,
men der er udgifter, som kommer senere end forventet, så ikke alt, der står på kontoen, er til
rådighed. Selv med det i baghovedet ser økonomien godt ud.
Som drøftet på sidste møde sætter Codan prisen på erhvervsforsikring op fra ca. 2500 til ca.
3500 kr pr år. Ulla har undersøgt Tryg, Nykredit Forsikring og TopDanmark. Kun
TopDanmark er vendt tilbage med et tilbud. Det er billigere end Codans oprindelige pris. Ulla
beder TopDanmark om et konkret tilbud med betingelser.
Vi har brug for flere nye OK-kort for at opfylde vores sponsoraftale.

4. Oprydning i Grejrum / Hems og loppemarked / høstfest
Pga. corona-situationen besluttede vi at udskyde denne aktivitet. Vi ser hvordan tingene ser
ud til foråret. Ulla fjerner fra hjemmesiden.
Bestyrelsen holder fast i at rydde op i grejrum og på hems. Jan har en del udstyr (doneret)
liggende. Vi går det igennem ved samme lejlighed og beslutter hvad der skal sælges og hvad
klubben vil beholde.

5. Presse på lille båd. Fonde inviteres. Dato?
Gentagelse: Jan og Esben sætter en dato – fredag i efterårsferien forsøges. Jim arrangerer
med avisen og fonde.

6. Diverse ideer til fornyelse
Båd med på klubture
I øjeblikket er reglen, at der skal være båd med til sikkerhed på alle klubture. Den regel

holder vi fast i. Vi synes ikke at en UV-scooter er en løsning, som kan erstatte en følgebåd.
Venetta er velegnet til det. Økonomisk vil bestyrelsen hellere prioritere en luftbank.
Flaskefyldning
Der er mange, der tænker i luftbank for at forbedre fyldehastigheden. Vi drøftede om vi har
plads og mener, at det vil nok kunne findes. Jim skriver til Bay Kompressor for at få råd mht.
indretning, antal flasker i luftbanken, kompressor og evt. andet. Desuden huskes bestilling af
kompressoreftersyn. I samme omgang skal tænkes i hvordan man indretter til nitrox. Vi tæller
op hvor mange flasker vi i praksis fylder på årsbasis. En eventuel luftbank skal der arbejdes
på i sammenhæng med en
Den store rib
Vi vil arbejde på at organisere ture med udgangspunkt i Assens Havn for på den måde at
kunne udnytte den stor rib bedre. Båden sejler godt i øjeblikket og bestyrelsen vil hellere
prioritere en luftbank frem for en udskiftning.

7. Andet
Klubbens brug af sociale medier: Assens Dykkerklubs Facebookside nedlægges for at
undgå forveksling mellem den officielle facebookside og forum. Forum fortsættes og klubben
undlader at bruge Gourmetdykkerne. Bo tager kontakt til dem, der startede
Gourmetdykkerne og orienterer. Der er enighed om at Forum er åbent for enhver og
aktiviteter, der annonceres her, er ikke klub-aktiviteter. Vi besluttede, at der lægges en
besked på Forum en passende tid inden hver klubtur, sådan at alle bliver mindet om det.
Desuden lægges en fast henvisning til hjemmesiden for folk, der vil vide mere. Jan meldte
sig til at gøre det.
Ulla snakker med Per Helbo om fremtiden for nøgler og låsebrikker- vi overvejer at lave en
boks i klublokalet. Ulla laver en procedure for udlevering. Hængeparti – følges op på næste
møde.
Assenstræf: Neptun har inviteret til træf. Vi har lagt det på klubbens hjemmeside, men der
var ingen tilmeldinger.
Børneattester: Jim bestiller til instruktører og hjælpere.

8. Eventuelt
Intet.

9. Næste møde
Mandag den 25. november kl. 19:00.
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