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

Bestyrelsesmøde den 24. februar 2021
Referat
1. Til stede
Jim, Jan, Ulla (referent), samt Esben og Bo på Teams.

2. Referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde den 20. januar 2021 var udsendt samme dag med
kommentarfrist den 26. Ingen kommentarer modtaget, og referatet er derfor godkendt og lagt
på hjemmesiden.

3. Økonomi
Likviditeten er som forventeligt på nuværende tidspunkt af året uden udsving af betydning.
Bryggeriet har meldt, at de under corona har lært at klare sig uden bistand fra foreninger. Vi
kommer derved til at mangle muligheden for indtjening den vej. Vi er optimister og undlader
at ændre budgettet.

4. Dykning siden sidste møde?
Der har været holdt tur til bropille ved den nye lillebæltsbro, Kreaturtransporteren og isdyk i
Davinde Sø (alle annonceret på Forum) og medlemmer har desuden stranddykket flittigt i
privat sammenhæng.

5. Afgørelse luftbank
Vi drøftede mulighederne, særlig det forhold, at vi har likviditet til at delfinansiere, men hvis vi
bruger likviditeten til at finansiere en luftbank har vi ikke mulighed for at medfinansiere et
system til både luft og nitrox. Medfinansiering øger sandsynligheden for succes ved
fondssøgning. Vi vedtog at undlade at investere i en luftbank nu og i stedet sætte fuldt tryk
på at søge fonde samtidig med at vi lægger midler til side til medfinansiering af et komplet
luft/nitrox anlæg med luft/nitrox-bank og styring. Vi genovervejer beslutningen senest om et
år. Jim sørger for de tilbud, der er nødvendige til fondsansøgning. Per Haugan har lovet at
bistå med udformning af fondsansøgninger.

6. Frem mod generalforsamling 2021. Opstillede.
Der er kandidater til alle ledige bestyrelsesposter (et bestyrelsesmedlem og to suppleanter).
Øvrige genopstiller. Posten som revisorsuppleant er ledig. Vi satser på at der findes en
kandidat på dagen. Jan undersøger en alternativ mulighed hvis det glipper.

Med de seneste udmeldinger om corona-restriktioner er der fortsat ikke mulighed for at
afholde generalforsamlingen.

7. Turudvalg
Visit Assens har været så glade for vores forslag om aktivitet i sommerferien at de vil støtte
det økonomisk for børn sådan at de kan deltage gratis. Prøvedyk for voksne bliver fortsat
med betaling.
Jan vil skubbe til de unge/yngre sådan at deres tur-ønsker kommer til udtryk.
Når Jim snarligt udsender en nyhedsmail opfordrer han til at interesserede melder sig til
turudvalget. Vi holder turudvalgsmøde den 10. marts kl 19. Sted besluttes senere, eventuelt
digitalt, hvis der er mange, der vil være med.

8. Eventuelt og dato for næste møde
Intet til eventuelt. Næste møde bliver den onsdag den 24. marts kl 19.
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