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

Bestyrelsesmøde den 20 januar 2021
Referat
Mødet afholdtes som on-line møde

1. Til stede
Jim, Esben, Jan, Bo og Ulla (referent)

2. Referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2020 var udsendt den 26. med
kommentarfrist den 3. december. Ingen kommentarer modtaget, og referatet er derfor
godkendt og lagt på hjemmesiden.

3. Økonomi
Økonomien ult. Januar ser sund ud.
Bestyrelsen har besluttet at det brugte udstyr, som klubben har modtaget i 2020, optælles og
mærkes og værdisættes til 0 kr. Undtaget herfra er finner, masker og snorkler, der ikke
slides/ældes som f.eks. dragter gør, og derfor værdisættes til samme værdi som klubbens
eksisterende finner, masker og snorkler. Statusoptælling og mærkning af grej, som
manglede mærkning, skete den 10. januar med velkommen hjælp fra tre klubmedlemmer.
Klubtrøjer er ikke solgt i de senere år og bestyrelsen besluttede at afskrive de resterende
trøjer.
Det er ikke længere muligt at skaffe reservedele til klubbens ældste regulatorer (3 stk Mares
og 1 stk Sherwood). De afskrives derfor og anvendes til reservedele eller sælges, hvis det er
muligt.
Ulla fremlagde forslag til budget med forudsætninger svarende til situationen ved udgangen
af 2020. Prisen for CMAS*-kursus sættes til 2500 kr. Der lagt budget ind til uddannelse af en
instruktør eller to. Bestyrelsen bakkede op om forslaget.
Bestyrelsen behandlede årsregnskabet. Ulla lægger en udskrift i grejrummet og de øvrige
bestyrelsesmedlemmer kører forbi i ugens løb og skriver under senest tirsdag den 26. Der er
revision den 28.

4. Fra formandens mail
1. Sommeraktiviteter
Turistorganisationen Assens foreslår at foreninger kan lave aktiviteter i sommer som kan
annonceres og evt. skaffe en skilling til klubben. Bestyrelsen er med på at vi melder ud med
prøvedyk for voksne og snorkling, f.eks. efter nummererede mursten, for børn.

2. Stenrev?
Der er spæd opstart til at også Assens får udlagt et stenrev, både som kystsikring og
rekreativt. Jim har meldt tilbage at vi er interesserede i at deltage i planlægning, hvis det
bliver til noget.

3. Svømmehal
Svømmehallen er lukket indtil videre.

4. Repræsentantskabsmøde
DSF har indkaldt til repræsentantskabsmøde den 18. april. Tilmeldingsfrist for frokost er 5.
marts. Vi ser på det til næste møde.

5. Dykning siden sidste møde?
Klubben har holdt tur til M/F Ærøsund (annonceret på Forum) og medlemmer har
stranddykket flittigt i privat sammenhæng.

6.

Opfølgning luftbank.

Bay kompressor har undervurderet omkostningerne ved at etablere en luftbank, særlig prisen
for industriflaskerne. Vi vil formodentlig have økonomi til at etablere en luftbank med 4 flasker
(200 liter) til en start og så investere i flere flasker senere. Det vil forbedre økonomien hvis vi
selv sørger for at stille flaskerne op og etablere sikring af dem. Vi besluttede at Jim tager
kontakt til Bay kompressor og beder dem om at starte det op så snart som muligt og i
forbindelse med at de laver service. Jim beder dem om at sende en kasse triplex-filtre med
det samme.

7. Frem mod generalforsamling 2021.
Jim har spurgt tre medlemmer om de vil stille op til den ledige plads i bestyrelsen og de to
suppleantposter. Der er tilbagemelding fra to som er villige til at stille op som suppleant. Vi
håber stadig på at der bliver en kandidat til bestyrelsesposten.
Jim arbejder på en formandsberetning og rundsender den på mail i rimelig tid inden
generalforsamlingen.
Vi er forberedt på at coronasituationen kan betyde, at vi ikke kan afholde
generalforsamlingen iht vedtægterne. Hvis der ikke åbnes op når de nuværende
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coronarestriktioner løber ud, vil vi udskyde generalforsamlingen, idet vi ønsker at afholde den
ved fysisk fremmøde. Hvis det bliver tilfældet melder Jim det ud til medlemmerne.

8. Eventuelt og dato for næste møde
Lokalavisen havde ikke lyst til at lave en artikel om vores nye lille båd, sandsynligvis pga.
manglende nyhedsværdi. Jan forsøger videre.
Lodestaren skal til eftersyn, som er inkluderet i købsprisen. Jim tager sig af det.
Der er behov for arbejdsdag på den store rib. Det venter til det er forsvarligt af hensyn til
corona.
Jan skal have en hånd med at få den lille kompressor løftet ned sådan at topstykket kan blive
løsnet. Bo, Jim og Jan mødes lørdag kl. 10.
Næste møde bliver den 24. februar kl. 19, evt. som on-line møde.
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