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Bestyrelsesmøde den 27. april 2022 
Referat 

1. Til stede 

Bo, Jim, Jan, Ulla (referent) 

Afbud: Johnny, Sille, Per 

2. Referat fra sidste møde 

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar blev udsendt samme dag med kommentarfrist 
den 3. marts. Ingen kommentarer modtaget, og referatet er derfor godkendt og lagt på 
hjemmesiden. 

3. Økonomi 

Økonomien her tæt ved udgangen af april ser sund ud – ingen store ændringer i forhold til 
februar. Der er ikke lavet regnskab for april endnu, så vurderingen gælder alene indestående 
på kontoen. 

Der står penge sat af til uddannelse af instruktører og vi håber stadig på at vi kan få sat gang 
i uddannelse af ** og *** flaskedykkere. Vi drøftede muligheden af at koble os på 
nærliggende klubbers kurser eller alternativt at få deres instruktører til at være godkendere 
for vores elever. Jim undersøger om der er interesse for at vi starter noget op. 

Der har været to udmeldelser i forbindelse med opkrævning af kontingent pr. 1. maj. 

Vi har et hængeparti mht salg af den gamle kompressor. Jim tager fat i sagen og forfatter en 
tekst, bundgrænse for bud sættes til 4000 kr. 

Der bør skiftes højtryksslanger på de ældste regulatorer. Jan sørger for anskaffelse og 
udskiftning. 

4. Dyk siden sidst 

Der har været dykket jævnligt hen over de foregående måneder. Der har bl.a. været tur i 
privat regi til Langelandsbæltet til div vrag og vrag af et bombefly plus en tur til Storebælt til 
vraget af Wilhelmine. Der har også være dykkere fra klubben til havneoprydning i Odense og 
vi har selv holdt havneoprydning i Assens. Og selvfølgelig en del stranddyk.  

5. Status uddannelseshold 

Der er fire elever til CMAS* kursus. Al svømmehal er overstået og de er ca. halvvejs i 
teorien. Åbent vand venter til vandet er lidt varmere. 



 
  

 

Side 2 

Margrethe (Esbens kone) har tilbudt at lave et førstehjælpskursus. Jan ser på at få det i 
stand. 

6. Status fondsansøgning til luftbank 

Per og Jan arbejder på sagen. Esben har sendt en ansøgning afsted om softboards til børn. 

7. Visit Assens, møde 

Visit Assens har bedt om bekræftelse på at vi gentager aktiviteten fra sidste år. Jim laver 
aftale om et møde. Bo tager med hvis det kan passe i hans arbejdskalender. Det bliver den 
2. og 9. juli. Vi spiller ud med 250 kr pr person for prøvedyk (min 14 år) og 50 kr pr barn for 
snorkling (min 10 år). Antal: 2 gang 4 prøvedykkere og 2 gange 6 snorklere. Der tænkes 
tanker om hvad vi kan gøre for at holde på dem til vi kan starte et kursus op. 

8. Turkalender 

Der er ønsker om f.eks. Lunkebugten, Færgen. Der laves et stormøde med mulighed for at 
deltage via Teams. Afholdes i klubben 4. maj. Jim indkalder. Efterfølgende flyttet til 18. maj. 

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

Næste møde 1. juni 2022 kl 19 i klubben. 


