DYKKERKLUBBEN POSEIDON-ALS
Bestyrelsesmøde, ordinært
Klubhuset, Hardeshøj
Onsdag, 28. september 2016
TILGÆNGELIG FOR MEDLEMMER

Deltagere:

Poul Evald (PFE), Hans Erik Jensen (HEJ), Jørn S. Larsen (JSL),
Thomas Evald (TE), Tommy Jensen (TFJ), Lasse Ewers (LE), Jesper
Kærland Nielsen (JKN)

Fraværende:

Ken Roager Paulsen

Kopi til:

-

Formål:

Ordinært bestyrelsesmøde.

REFERAT FRA MØDET:
1. Bestyrelsesrunden:
1. PE har bestået instruktørkursus i fridykning, første kursus i DSF regi.
2. HEJ savner kontaktperson hos Sdrbrg. Kommune, byggevedligehold og økonomi
(Bjarne forretningsfører og Finn vedr. bygning).
3. JSL:
i. Flyvrag opgravet, bjerget og konserveret. Klubben inviteret.
ii. Spil på trailer justeres.
iii. To dykkere har klaget over manglende dyk, bestyrelsen tager initiativet. TE
indkalder til aktivitetsmøde.
4. TFj:
i. Fire nye medlemmer i snorkelafdelingen.
ii. Revetsdag gjort opmærksom på klubben.
iii. Nitrox, defekt print i Continox (print ombyttes).
iv. Dykkertank mangler fortsat afhændet – overvej gratis afhentning af
skrothandler.
5. TE:
i. Revdag i Sdrbrg. ikke optimal placering, ca. 100 snorklere (har ikke
resulteret i øget medlemskab) – fint arrangement i august.
ii. Als Fjord (september), slået stort op, men få fremmødte. Næste år rykkes det
til Hardeshøj med kajakrorere – klubben overvejer deltagelse.
iii. Ude med 150 kajakrorere i Flensborg Fjord, faldt sammen med tysk
kapsejlads. Faktureret som altid.
iv. Svømmeklub afholder arrangement lørdag, haltid afgives ikke.
v. Sidste referat: Køkken opsættes af PE og JSL.
2. Økonomi:
1. Ser fint ud, pga. medlemskontingent og tilskud fra Sdrbrg. Kommune.
2. Ansøg om småting – medlemmer sender ønsker.
3. Reparation, som ikke overstiger 5.000,- DKK skal ikke forespørges bestyrelsen først.
3. Rengøringsplan/arbejdsdag:
1. 5-6 arbejdslørdage p.a. er nødvendige?
2. Arbejdsdag planlagt 19/11 sammen med efterfølgende julefrokost.
4. Hjemmeside:
1. LE præsenterede ændringsforslag til hjemmeside.
2. Mobilvenlighed skal implementeres.
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3. Booking af båd inkl. betaling over Klubmodul – gratis (nul kroner) skal være muligt.
5. Julefrokost:
1. URJ sender info til TE, 150,- DKK pr. deltager og afholdes 19/11.
6. Fridykning:
1. Jinnie og Poul tilbyder at overtage snorkeldykning, samt fridykning. Vil Karsten
Hyttel fortsætte? (PE undersøger).
2. Forældre (Ronny) tilbyder at assistere?
7. Fonde:
1. Ansøg LINAK, Nordea og Mærsk bl.a.
8. Uddannelse:
1. CMAS 3 kursus annulleres pga tilmeldinger.
2. CMAS ½ efter jul.
3. PE overvejer juniorinstruktørkursus (børn, flaskedyk) – stiller særlige krav til
flaskedykkercertifikat under 12 år.
4. Oversigt over re-certificerede livreddere efterspørges? (LE)
5. Kursus i Nitrox/blender: Ingen tilmeldinger.
9. Eventuelt:
1. JSL: Tid til den årlige fornyelse af børneattest (børnetjek, pædofili-tjek).
2. PE: Junior-arbejde med Sdrbrg. Kommune: Dykkerklub, fælles foldere, træner
opdelt, videreudvikling af koncepter.
3. TFJ: Info til forældre mht. kommunalt tilskud.
4. TE: Vedr. drift af bygning. Det er vigtigt at holde gang i korrespondance med
Sdrbrg. Kommune omkring bygninger, installationer – hvis ingen fremdrift, kontakt
nærmeste leder.
5. JSL: Bremser på trailer mangler eftersyn – noget Flemming kan tilse?
6. TFJ: Skylleklappe på påhængsmotor skal udskiftes med kobling – service tiltænkes i
januar 2017.
7. TE: Kontraventil på båd (gummi-manchetter utætte), der trænger vand ind – service
januar.
8. HEJ: Bestyrelses-forsikring? Den skal tegnes. HEJ igangsætter.
9. TE: Der to kikkerter, men natkikkert mangler? Skriv ud via Facebook.
10. LE: Referat vedr. vedtægtsændring – behandles på næste bestyrelsesmøde.
Mødet forløb i god ro og orden.
Næste bestyrelsesmøde: Nærmere følger fra TE.
Med venlig hilsen
Lasse Ewers
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