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

Bestyrelsesmøde den 24. marts 2021
Referat
Mødet blev afholdt som on-line møde.

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

2. Referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2021 var udsendt samme dag med
kommentarfrist den 3. marts. Ingen kommentarer modtaget, og referatet er derfor godkendt
og lagt på hjemmesiden.

3. Økonomi
Likviditeten er bedre end forventet. Det skyldes dog at planlagte udgifter (f.eks. service på
kompressor) endnu ikke er afholdt, så det forspring forsvinder igen.
Vi har modtaget sponsortilskud fra OK og EnergiFyn, begge med et fornuftigt beløb. Vi
minder om muligheden ved næste generalforsamling og Jim tager det med i næste
medlemsinfo. Særlig EnergiFyn kan forbedres, idet der kun er tre tilmeldte. Jan lægger på
Facebook (både den officielle side og Forum) om sponsoraterne.

4. Dykning siden sidste møde
Der har været stranddykket i privat regi, og et dyk ved Søbadet har været lagt på Forum. På
Forum er også udsendt en opfordring til at hjælpe Marinaen med at rydde op ved broerne
(under vandet) i påsken. Per er tovholder og sørger for at melde ud med den dato, hvor der
kan samles flest deltagere.

5. Trykprøvning
Der har været sendt flasker til trykprøvning. De er kommet tilbage og de medlemmer, der
havde flasker afsted, har været samlet og samlet flasker og renset flasker/ventiler efter
behov.

6. Repræsentantskabsmøde i DSF
Jan og Ulla deltager når/hvis det lykkes aht. Corona.

7. Opfølgning fondsansøgning til luft / nitrox-bank
Ved sidste møde besluttede vi at søge samlet om luftbank til luft og nitrox, ny kompressor og
nyt nitroxanlæg. Det betyder, at det bliver et stort beløb. Jim har tænkt over om penge i den
størrelsesorden var bedre anvendt til en ny stor rib. Esben nævnte, at Dråben har løst et
tilsvarende problem med deres rib ved at skifte pontoner og motor.
Vi blev enige om, at det er sikrere at starte med kompressor/nitroxanlæg/luft-nitrox-bank og
reparere på ribben, hvis noget skulle ske. Der arbejdes på at tætne pontonerne. Jim melder
tilbage til Per om det er den vej vi går.

8. Opfølgning på turudvalgsmøde
Der var et godt og konstruktivt turudvalgsmøde. Det blev afholdt on-line. Alle arrangementer
er lagt på hjemmesiden med undtagelse af tur til Malmø i maj og tur til Kristianssand, som
afventer coronasituationen. Esben foreslog at man kunne tage til Djursland, hvis det ikke
bliver muligt at tage til Malmø.
Det planlægges at holde et arrangement for juniorerne med strandrensning, sådan at der
også bliver lidt aktivitet for dem. Esben planlægger med Jan som bisidder. Esben har bestilt
kit hjem fra Havmiljøvogterne.

9. Frem mod generalforsamling 2021
Vi afventer lempelse af forsamlingsloftet inden der lægges en dato.
Der er fundet kandidater til alle ledige poster.

10.

Eventuelt og dato for næste møde

Intet til eventuelt
Næste møde: Onsdag den 28. april kl. 19. Til den tid regner vi med at vi kan mødes fysisk,
dvs. i klublokalet.
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