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

Bestyrelsesmøde onsdag d. 22/9, 2021
Referat
1. Til stede
Jim, Jan, Johnny, Per, Ulla
Afbud: Bo, Sille.

2. Referat fra sidst.
Møde den 18. august: referat udsendt samme dag og godkendt ved mødet i dag. Det bliver
lagt på hjemmesiden.

3. Aktiviteter siden sidst.
To gange Ammoniakhavnen, Helnæs Sommerland, snorklere til Svendborgsund. Desuden
har der været 2 teoriaftner for de kommende CMAS*-dykkere.
Bestyrelsen har besluttet at grejrummet udlånes fire onsdag aftener til omklædning.

4. Økonomi
Økonomien ser fin ud med udgangen af august, men dog har vi tilsyneladende modtaget
dobbelt betaling fra visit Assens. Desuden er en del regninger budgetlagt til august, men
reelt betalt i september. Men alt i alt ser det godt ud.

5. Status undervisningshold.
Der er flere, der har spurgt til prøvedyk. Jim taler med de pågældende og konfererer med
Jan.
Der er tre elever til CMAS*-dykker. Der er holdt to undervisningsaftner. Dykkene afholdes
løbende. En elev har tre dyk, en har to dyk og den sidste har ingen endnu. Der holdes næste
dyk på fredag. Jim og Johnny er hjælpere.

6. Arbejdsdag grejrum / udstyr og maling/vedligehold af stor båd
Der bliver arbejdsdag den 30. oktober, dagen er lagt på hjemmesiden. Jim har talt med en
ejer af en hal mellem Aarup og Gelsted, hvor der er mulighed for at klargøre den store båd til
maling og male den ugen efter.

Vi vendte omfanget af brug af den store båd – er der et reelt behov for båden? Vi talte op og
konstaterede at den har været ude ca. 8 gange, heraf to gange på weekendtur. Så vi er ikke
utilfredse med omfang af brug i forhold til omkostningerne i tid og kroner.
Ulla har lidt maling stående. Jan afhenter ved lejlighed.
Vi ændrer lidt på prioriteringen og tager i stedet renovering af den store båd den 30/10 og
gør det færdigt den 6/11. Grejrummet udsættes til senere på vinteren. Jim booker hal til
arbejdet.

7. Skal der nedsættes et ”fondsudvalg” som vinterprojekt?
Vi står ved tidligere beslutning om at den store båd er funktionsdygtig. Den skal ikke
udskiftes indtil videre.
Per og Jan er villige til at gøre en indsats for at skaffe penge til en luft- og nitroxbank. Vi
tager initiativ til at hensætte hvad vi kan til egenbetaling. Der nedsættes derfor et
fondsudvalg. Jim annoncerer det i næste nyhedsbrev.

8. Evt. + ny mødedato.
Søsportscenteret: Jan har været til bestyrelsesmøde. Der bliver etableret nyt lys i
omklædningsrummene. Der er flyttet en dør i damernes omklædning, hvilket har givet mere
plads. Der arbejdes på ny yderdøre og dør til motionsrummet.
Svømmehallen er reserveret til vintersæsonen. Start 24/10. Vi holder sidste svømning før jul
den 19/12. Pause 26/12 og 2/1. Der tages ikke hensyn til skolernes vinterferie. Vi slutter til
påske, dvs. sidste dag 3/4.
Poseidon på Als har jubilæum 2/10, Færgevej 70, Nordborg. Jan deltager og sørger for to
flasker vin.
Johnny efterlyste en profil for klubben, og annoncering af profilen på hjemmesiden.
Herunder: bruger vi kræfterne rigtigt. Vi har jo begrænset med folk. Til næste møde sætter vi
rigelig tid af til at diskutere dette.
Næste møde: 27. oktober kl. 19.

Side 2

