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Bestyrelsesmøde onsdag d. 19. januar 2022 
Referat 

1. Til stede 

Jim, Jan, Johnny, Ulla 

Afbud: Bo, Per, Sille. 

2. Dyk siden sidst 

Der er aktivitet, selv om det er vinter.       

3. Referat fra sidst. 

Møde den 1. december: referat udsendt samme dag med kommentarfrist den 8. december. 
Der var ingen kommentarer og referatet er derfor godkendt og bliver lagt på hjemmesiden. 

4. Økonomi 

Økonomien ser stadig fin ud med udgangen af december. Årsregnskabet er udarbejdet og de 
tilstedeværende underskrev. Når revisionen er færdig bliver det lagt på hjemmesiden, klar til 
generalforsamlingen.  

Forbrugerprisindexet er steget en del og der er derfor rimelighed i at mange af vores 
kontingentsatser stiger. Vi var enige om at lade alt stige, bortset fra de priser, der steg sidste 
år. Forslag laves til generalforsamlingen. 

Der har været spurgt om man kunne indføre et familiekontingent. Johnny arbejder på at 
strikke et konkret forslag sammen. 

Budgetforslag baseres på det medlemstal, som vi har nu. Vi snakkede i den forbindelse om 
at udstyrslån for elever, der har kursus i efteråret, kan gøres for den kommende sæson til 
samme pris, som vi har benyttet for forårs-elever for resten af sæsonen. 
Indsamlingsarrangementer: VisitAssens igen og evt. andre. Vi vedtog at afmelde MobilePay 
til hjemmesiden. I øvrigt som sidste år og prisudviklingen. 

Gæster i svømmehal: det vil være fedt hvis gæster donerer et lille beløb til klubben, vi blev 
enig om at 25 kr pr person pr gang vil være rimeligt. 

5. Status optælling af grej 

Det vigtigste er fundet og resten er afskrevet. Desuden er der dukket lidt forskelligt op, så alt 
i alt er den samlede værdi af udstyr nogenlunde konstant. 



 
  

 

Side 2 

6. Den lille kompressor 

Bestyrelsen synes at det ikke hænger økonomisk sammen at holde den lille Capitano 
kørende da vi som klub er forpligtet til at holde den med årlig service og fordi den skal have 
et nyt filterhus og fyldeslanger for at være lovlig. Vi arbejder på at afhænde den. 

7. Fondsansøgning til luftbank 

Der skal sættes gang i fondsansøgning i løbet af februar. Jan er tovholder.  

8. Frem mod generalforsamling 

Den 8. marts. Salen er reserveret. Jim kontakter Carl-Aage om han vil være dirigent, og 
kontakter Per og Sille om de vil fortsætte som suppleanter. 

Nanna genopstiller som revisorsuppleant. Ulla tjekker med revisorerne. 

9. Evt. + ny mødedato. 

Vi skal huske at få sat den store kompressor op på det stativ, Jan har fået fabrikeret. 

Instruktørseminar den 26. marts: Jan og John deltager, John for egen regning. 

Turaften: vi forsøger at samle folk med gode ideer en gang midt i marts. Bl.a. bør Malmø-
turen i spil igen. Annonceres i forbindelse med generalforsamlingen. 

Næste møde: 23. februar kl 19. 


