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

Bestyrelsesmøde den 28. april 2021
Referat
1. Til stede
Jim, Jan, Esben, Ulla (referent).
Afbud: Bo

2. Referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2021 var udsendt samme dag med
kommentarfrist den 31. marts. Ingen kommentarer modtaget, og referatet er derfor godkendt
og bliver lagt på hjemmesiden.

3. Dyk siden sidste møde
Weekendtur til Langeland, stranddyk til Søbadet og Lyngsbo annonceret på hhv.
hjemmesiden og Forum. Desuden mange stranddyk i privat regi.

4. Økonomi
Likviditeten er fortsat god. Der er lidt mindre i kassen i forhold til det forventede end ved
udgangen af marts, men det skyldes, at vi ikke har afholdt CMAS* kursus i april, sådan som
det var planlagt i budgettet. Det skal nok komme igen senere på året. Ellers intet nyt.
Fondssøgning: Per vil fortsat gerne hjælpe med at søge fonde. Jan og Esben snakker med
ham og laver en plan for kommende fondssøgninger. Prioriteringen er først
kompressor/nitroxanlæg/luft-nitrox-bank. Dernæst enten en ny stor rib eller renovering af den
eksisterende.

5. Nyt fra instruktørerne. Nyt omkring både og udstyr
Både og udstyr
Jim har spurgt Bay Kompressor om tidspunkt for eftersyn, men der mangler tilbagemelding
fra firmaet. Jim rykker igen. Kompressoren kører i øvrigt fint.
Den store rib: bagbord ponton er nu blevet tæt, men desværre er styrbord ponton blevet
mere utæt. John og Jan er på sagen. Dråben har fået skiftet pontoner på deres rib, og det
kunne måske være et alternativ hvis den bliver ved med at være utæt.

Fra instruktøren
Den sidste elev fra 2020-holdet går i gang med den praktiske del af uddannelsen på fredag i
forbindelse med fredagsdykket.
Esben og Jan arrangerer en tur med strandrydning for juniorerne. Et sæt med poser, huer
m.v. fra Havmøljøvogterne haves.

6. Opfølgning fondsansøgning til luft / nitrox-bank
Vi holder fast i, at luft/nitrox-bank med hvad der følger af det er vores første prioritet.

7. Fredagsdyk d. 30/4
Ulla vikarierer for Per som turleder.

8. Frem mod generalforsamling 2021
Vi afventer at DGI melder ud og straks derefter indkaldes til generalforsamling. Indtil videre
er Søsportscenteret lukket.

9. Eventuelt og dato for næste møde
Intet til eventuelt.
Næste møde onsdag den 26. maj kl. 19. Vi håber at det bliver i Søsportscenteret.
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