DYKKERKLUBBEN POSEIDON-ALS
Bestyrelsesmøde, ordinært
Færgevej 71, Hardeshøj, 6430 Nordborg
21. juni 2016
TILGÆNGELIG FOR MEDLEMMER

Deltagere:

Thomas Evald (TE), Ken Paulsen (KP), Poul F. Evald (PFE), Tommy
Jensen (TFJ), Jesper Kærland Nielsen (JKN)

Fraværende:

Lasse Ewers (LE), Hans Erik Jensen (HEJ)

Kopi til:

-

Formål:

Ordinært bestyrelsesmøde

REFERAT FRA MØDET:
Bestyrelsesrunden.:
Jesper:
• Alle sodavand er væk og der er ingen penge !
• Årsag: Der har været junior afslutning og besøg af rumænske børn, så det er OK.
Jørn:
•
•
•
•

Der er fundet og optaget stumper fra Halifax ved Traneodde. Jeg er blevet foreslået til
bestyrelsen i foreningen omkring opsamling heraf. Det er foreslået at de kontakter
kommunen for at få et passende lokale til stumperne.
Der er 7 tilmeldte til speedbådscertifikat den 3. september og flere på vej.

Poul:
• Bjarne Vind er blevet introduceret til kompressoren.
Tommy:
• Der var junior afslutning. 4 er gået på efterskole. Natdyk afholdt med 12-15 gæstere fra
Sønderborg og Haderslev.
• Tanken på Triton var tom L
• Det er OK at efterfylde Amphitrite fra 25 liters dunk.
• Der er kulturnat den 19. august.
• Stil en 25 liters dunk frem til benzin. /TE
Ken:
• Henter palletank hos Bjørn

/KRP

Thomas: Opgavelisten:
• Blev gennemgået af TE
Fonde:
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Ansøgninger skal være sendt i august måned /LE

•

Als Fjord Dag:
•
•
•
•

Aktivitetsliste blev gennemgået.
Trailer fra Aktivitetsskolerne skal lånes /PFE
Lån RIB fra Als Stenrev til Jørn S. Larsen /TE
Check RIB fra Als Stenrev mod kravlisten fra Søfartsstyrelsen /JSL

Revdag:
• Vi stiller op med begge både og hjælpere.
/TE
• Lav klubfoldere (den opdaterede udgave). /TE
Klubhus:
• Køkken er prøvemonteret af PFE, som køber nødvendige dele. JSL hjælper gerne. /PFE
Halifax:
• Tilbyd vægge og et billigt medlemskab. /TE
• ”Poseidon-Als” skal udskiftes med ”JSL” i Jørn Sørensen mail. /TE
Julefrokost:
•

Den 26. november er valgt og kombineres med en arbejdsdag. Meldes ud. /TE

Evt:
• Juniorernes bøjer er slidt ned
• Lav en ny livredderplan
Næste bestyrelsesmøde: Planlægges til en onsdag.
Mojn
Jørn
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