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Bestyrelsesmøde den 24. februar 2022 
Referat 
Mødet blev afholdt on-line. 

1. Til stede 

Bo, Jim, Jan, Johnny, Per, Ulla (referent) 

Afbud: Sille 

2. Dyk siden sidst 

Der har været mange stranddyk og et enkelt spontant båddyk til Short-Sterling flyvrag ved 
Brandsø. 

3. Referat fra sidste møde 

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. januar blev udsendt samme dag med kommentarfrist 
den 26. januar. Ingen kommentarer modtaget, og referatet er derfor godkendt og lagt på 
hjemmesiden. 

4. Økonomi 

Økonomien ult. januar ser sund ud og der er ikke tegn på noget uforudset. Årsregnskabet er 
revideret. 

5. Generalforsamling 

Alle genopstiller. Jim ønsker at træde tilbage til næste generalforsamling, men genopstiller 
denne gang. Revisorerne og suppleanten genopstiller også. 

Ulla lægger dagsorden og materiale på hjemmesiden. Vi laver spisning (Brugsen). Ulla 
lægger spisning på hjemmesiden. 

Jim arbejder på beretningen og nævner her at vi ikke længere vil bruge penge på at 
vedligeholde den lille kompressor. Rundsendes til kommentering. 

Se også pkt. 6. 

6. Gæstebetaling svømmehal / familie- og anden rabat 

Vi lægger op til en drøftelse under eventuelt på generalforsamlingen af vores tanker om 
rabatordninger: vandtilvænningsmedlemmer uden omkostninger / rabat for studerende / 
anden familierabat. Drøftes under indkomne forslag. Johnny lægger op til diskussionen. Vi 



 
  

 

Side 2 

forventer ikke en endelig beslutning, men går efter at bestyrelsen får mandat til at arbejde 
med sagen. 

7. Status fondsansøgning til luftbank 

Der er ikke ansøgningsfrister for fonds på nuværende tidspunkt. Per anbefaler at vi får lavet 
en ansøgning klar sådan at vi ikke kommer i tidsnød når ansøgningsfrister offentliggøres. 

8. Kommende aktiviteter 

Per har set på div alternativer for en tur til Norge. Stavanger dykkerklub kan hjælpe med 
flaskefyldning og opbevaring af grej. Der er en campingplads i nærheden. OneOcean har sat 
prisen lidt op, men ikke voldsomt. Færgepriserne er også sat op. Men totalt kan det 
formodentlig organiseres for ca. 4000 kr pr person. I Søgne lidt vest for Kristianssand findes 
en dykkerklub med campingplads nær ved, som er en mulighed. Der er kort sagt mange 
muligheder. Man kan også lave turen som stranddyk og lave båddyk som tilkøb. Per lægger 
en forespørgsel på Forum med to forslag til mulige datoer og så vælger vi den dato, som kan 
samle flest deltagere. 

Et punkt som man bør være opmærksom på er, at trykprøvningsintervallet i Norge er hvert 
andet år. 

Vi arbejder på at lave en havneoprydningsdag. Jan tager kontakt til havnechefen. 

9. Evt. inkl. ny mødedato og dato for samling af turudvalg 

Ny mødedatoer fastlægges i forbindelse med konstituerende bestyrelsesmøde. 

Bo har været til bestyrelsesmøde i Søsportscenteret. Man ønsker at der skal være en fast 
person, der repræsenterer klubben. Sejlklubben nævnte at de har fået en del midler fra 
noget, der hedder Sikker på Vand. Højvandssikring: det er uklart om Søsportscenteret 
kommer med i den kommende højvandssikring. Der er del problemer med udvaskning af 
sand under bygningerne ved højvande. 

 


