DYKKERKLUBBEN POSEIDON-ALS
Bestyrelsesmøde, ordinært
Klubhuset, Hardeshøj
Tirsdag, 31. januar 2017
TILGÆNGELIG FOR MEDLEMMER

Deltagere:

Poul Evald, Thomas Evald, Jesper K. Nielsen, Jørn S. Larsen, Tommy
Jensen, Hans Erik Jensen, Lasse Ewers, Ken Roager Paulsen

Fraværende:

-

Kopi til:

-

Formål:

Ordinært bestyrelsesmøde.

REFERAT FRA MØDET:
1. Bestyrelsesrunden:
i. JSL: 3 speedbådskurser er aftalt, 9. april, 18. juni og 20. august 2017.
ii. JSL: Hvad med trailerens bremser?
iii. KRP: Vil lave vejledning til el-spil og skaffer en læderhandske.
iv. PFE: Der er udlagt termometre for GreenWater.
v. TE: Nu er strøm og ledninger blevet større, men mht. varme ”vi har ikke
adgang til CTS-styringen. Der arbejdes på en løsning.” Kan PFE få det
skriftligt at de vil lave en gratis software?
vi. JKN: 2. Økonomi (HEJ):
i. Regnskab og økonomi gennemgået – er OK.
ii. Budget 2017, uddannelse 5.000 – 15.000 DKK.
3. Uddannelse:
i. Fire elever har bestået CMAS* teori.
ii. KRP skal på CMAS** instruktør-kursus.
iii. TE skal have livredder-kursus og en opgradering.
iv. John Perry skal på snorkel- og fridykker instruktør-kursus. /PFE
v. PFE skal på junior flaske instruktør-kursus.
4. Snorkel-afdelingen:
i. Stigende interesse om lørdagen: 3+2 nye – der er positive tilbagemeldinger
fra børn om lørdagen.
ii. UV-jægere vil gerne med ud på vrag.
iii. SSK vil gerne samarbejde om uddannelse.
iv. Info-mappe – er under udarbejdelse.
5. Fridykning-afdelingen:
i. Hvad gør vi mht. halfordelingen om lørdagen?
6. Halfordeling:
1. kl. 10.00 – 12.00: Juniorer og fridykning.
2. kl. 12.00 – 12.45: Alle har adgang.
ii. Halfordeling torsdag aften:
1. Del bassin på langs.
2. Flaske-uddannelse ved trappeside.
3. Fridykning ved café-side.
7. Fastelavn:
i. Hvordan hænger vi tønden op på dampskibsbroen? /TFJ
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ii. Der skal være fire præmier. /JKN
iii. PFE donerer en præmie. /PFE
8. General-forsamling:
i. Ændringsforslag til vedtægter:
1. §4 ændret som ønsket.
2. §19 ny paragraf – lægges på hjemmesiden. /TE
3. §7 får tilføjelse.
4. §14 ændres. Tilføj note om DIF. /TE
5. Giv forslag til bestyrelsesmedlem.
9. Eventuelt:
i. Få tilbud fra Klaus på kompressor, informer bestyrelsen om prisen. /TFJ
ii. Opslag nytårsdyk, én dag før nytår. /JKN
iii. Hjemmeside opdateret, men mobilvisning ikke OK (vises ikke pænt på
mobile-enheder). Klubmodul foreslår udvikling med Poseidon-Als som
”forsøgskanin” – aftal gratis deltagelse. /LE
iv. Nogle medlemmer kan ikke se referater på hjemmeside – der kigges på
sagen. /LE
v. Fonde: Der købes udstyr for 10.910,- DKK til fridykker-afdeling (PFE), samt
en gummibåd til haltræning (TE).
vi. Der laves en klubfolder til hjemmesiden. /TE
vii. TE indstilles fra svømmeklubben til fondsbestyrelsen, vil repræsentere
dykkerklubben? /TE
viii. LE hjælper fortsat med hjemmesiden.
ix. Nye borde til klubben, godt tilbud indhentes. /TFJ
Mødet forløb i god ro og orden.
Næste bestyrelsesmøde: Generalforsamling, 8/2-2017 i Hardeshøj.
Med venlig hilsen
Lasse Ewers
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