DYKKERKLUBBEN POSEIDON-ALS
Bestyrelsesmøde, ordinært
Klubhuset, Hardeshøj
Tirsdag, 8. november 2016
TILGÆNGELIG FOR MEDLEMMER

Deltagere:

Hans Erik Jensen, Thomas Evald, Ken Roager Paulsen, Tommy F.
Jensen, Jørn S. Larsen, Jesper Kærland Nielsen

Fraværende:

Lasse Ewers, Poul F. Evald

Kopi til:

-

Formål:

Ordinært bestyrelsesmøde.

REFERAT FRA MØDET:
Bestyrelsesrunden:
Hans E.:
• 2 NITROX har meldt fra.
• Et nyt printkort til Continox koster ca 6.500,- kr
• 4 snorklere har meldt sig ind
Ken:
• Jeg har 4 der gerne vil med på det næste speedbådskursus
Jørn:
• Vi skal have repareret trailerens bremser og lys. /TE
Jesper:
• Der er få tilbagemeldinger til arbejdsdag og julefrokost.
• Der bliver solgt tomme flasker og købt ny forsyning af sodavand
Tommy:
• 5 snorklere er ved at melde sig ind
• Poul har fridykkere om lørdagen.
• Continox kører nu igen med et nyt print.
• En ventil kan hænge i kompressoren og den skal til eftersyn i Vejle i Januar/Februar.
• Janni ha haft problemer med at starte kompressoren. Tilbyd at hjælpe hende. /TFJ
Hans E.:
• Lav vedtægtsændring til generalforsamlingen: Formand og kasserer tegner klubben
• Få NemId (Firma) til bl.a. Nets, (Medarbejder signatur). /TE, HEJ
• Referat mangler fra Poul. Skal han have noget hjælp ? /TE
Opgaveplan blev gennemgået af TE.
Økonomi:
• Vi har en rigtig god økonomi, som blev gennemgået og forevist
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• Motor: Hvor kan båd og motor serviceres? /TE, Ken
Kurser:
• Opret CMAS1 og CMAS2 kurser til Januar. /TE
• Lav opslag om fridykning. /KRP, PFE
Klubhus:
• Skriv til Bjarke Eriksen: Der er ikke sket noget den sidste måned.
• Den lave temperatur gør at sikringerne springer.
• Mangel på varme og strøm skal påtales. /TE
• Send forslag til opgaver på en klubarbejsdag. /Alle
• Find en router + et simpelt internet abonnement. /Ken
Fonde:
• Vi har fået 25.000,- fra Danfoss
• Trailerspil: Køb spil + batteri + beslag iht ansøgning fra Lasse. /Ken
• Find 2 sæt nødraketter. /JSL
Evt.:
•
•
•
•

Arbejdsdag + Julefrokost: Deadline er 13. december
Send reminder til alle. /TE
Frank har leveret bestik: Mange tak :-D
Køb tallerkener. /TE, Ulla

Næste møde:
Torsdag den 14. december kl 18:30 i klubhuset
Mødet forløb i god ro og orden.
Næste bestyrelsesmøde: dato/lokation.
Med venlig hilsen
Jørn S. Larsen

Side 2 af 2

