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Bestyrelsesmøde d. 1. december 2021
Referat
1. Til stede

Jim, Johnny; Jan, Bo og Ulla (referent)

Afbud fra Per og Sille

2. Referat fra sidste møde

Referat fra bestyrelsesmødet den 27. oktober var udsendt samme dag med kommentarfrist
den 3. november. Der var ingen kommentarer og referatet er derfor godkendt. Det lægges
snarest på hjemmesiden.

3. Økonomi.

Økonomien ser fortsat fornuftig ud, med en likviditet, som er langt foran budgettet.
Indtægterne er nogenlunde som budgetteret, mens udgifterne har været en del lavere.
Medlemstallet er desværre en anelse faldende, særlig for passive, juniorer og luftabonnenter:

2019-11 2020-11 2021-11
Flaskedykker/fridykker, senior 29 29 28
Flaskedykker, pensionist 0 0 1
Flaskedykker, junior 2 3 3
Snorkler, senior 4 5 4
Snorkler, junior 10 7 5
Gæstemedlem 1 1 2
Passiv 18 9 10
Luftabonnement 12 6 7
Luft/nitrox-abonnement 8 7 8

Forhåbentlig får vi succes med at kapre elever i forbindelse med prøvedyk.

4. Materiel

Færdiggørelse af stor båd

Bo kører båden hjem til grejrummet på søndag. Jim og evt. andre rydder op efter os. Derefter
tager Jim kontakt til Gelsted Tømmerhandel med henblik på afregning. Vi havde ikke helt nok
hvid maling til pontonerne, men vi må se hvordan det arter sig i brug.



Kompressor

Den lille kompressor kan efterses, men vil vi ofre eftersyn og de reservedele, der skal
bruges? Vi var enige om at det vil vi ikke. Jan undersøger til næste møde hvad den evt. kan
sælges for med henblik på at bruge det til medfinansiering af et fyldeanlæg.

5. Svømmehalssituation. Der er få der benytter svømmehallen om
søndagen. Skal vi gøre noget?

Der er tegn i sol og måne på at der kan komme flere juniorer. Vi krydser fingre. Det er vigtigt
at de, der vil meldes ind, gør det allerede i december aht. aktivitetstilskud i 2022. I øvrigt gør
vi ikke mere før efter nytår.

6. Det udsatte møde omkring fondsansøgning.

Der var planlagt et møde om fonds den 17/11, hvor alle medlemmer var inviteret. Der var dog
ikke andre end de involverede fra bestyrelsen til stede. Jan har identificeret flere fonde, som
har ”miljø/naturbevarelse/havmiljø” med i interesseområdet. Jan og Per er tovholdere.

7. Generalforsamling 2022

Dato: 8. marts kl 19:30. Vi regner indtil videre ikke med spisning aht. corona.

Vi regner ikke med at lægge forslag fra bestyrelsen op.

Jim annoncerer dato og dagsorden og indkalder forslag.

8. Eventuelt + ny mødedato.

Der er lagt nytårsdyk på hjemmesiden den 1/1 kl. 10. Johnny lægger det også på Forum.

Der har været hærværk på bord/skamler ved propellen.

ASC: Jan undersøger ved næste bestyrelsesmøde i Søsportscenteret 1) om der må laves
gul stribning ved udkørsel fra grejrummet for at undgå parkering og 2) om der kan laves en
bom, der er mindre tung.

Næste gang der er instruktørseminar deltager Jan.

Næste møde den 19.januar kl 19.
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