Referat: Skivedyk´s generalforsamling 20. marts 2015.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab forelægges
4. Årets dykker
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse, udvalg og 2 revisorer
7. Eventuelt

Ad. 1 valg af dirigent
Jan Opstrup blev valgt som dirigent og generalforsamlingen blev erklæret for lovlig da alle
frister er overholdt.

Ad 2. Formandens beretning
Formandens beretning blev afholdt og godkendt.

Ad3. Revideret regnskab forelægges
Regnskab blev fremlagt og efterfølgende godkendt.

Ad 4. Årets dykker
Nominerede
Er man god kammerat, god dykker kammerat, god arrangere ture, altid har kage med på
ture, tager ”tunge læs” til div. Tiltag,
Lasse Weber

Søren Gravgaard
Inge og Oluf
Oluf Tengvall
Thomas Storgaard
Svend Aage
Oluf er valgt.

Ad 5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad. 6. Valg af bestyrelse, udvalg og revisorer.
Bestyrelsen
Lasse Weber, på valg.- Er genvalgt
Rie Schmidt-Nielsen, på valg.- Er genvalgt
Thomas Storgaard, på valg- Er genvalgt
Nic Bitsch, ikke på valg
Jens Kjeldsen, , ikke på valg.
Oluf Tengvall(1. sup.)
Morten B (2. sup.)

Revisionerne fortsætter:
Erich Börner
Per Veile

Udvalgsmedlemmer blev fundet til alle udvalg
Fondsudvalg:
På Standby til næste år.

Teknisk udvalg:
Morten Bache
Mick Hellegård
Søren Graugaard
Bo Hansen
Hans Steffansen

Turudvalg:
Alle

Aktivitetsudvalg:
Ejner Pedersen (Øl og sodavand)
Inge Lilholt
Rie Schmidt-Nielsen
Olof Tengvall

Web:
Thomas Storgaard og Oluf Tengvall

Der er udvalgsmøde den 15-04-2014 i klubben, hvor der fremlægges hvem der er kontakt
person til bestyrelsen og hvad man vil lave resten af ugen.

Ad. 7. Eventuelt
Køb af ilt analysator skal indgå som punkt til næste bestyrelsesmøde.

Spørgsmål omkring om Nitrox kontingent skal indeholde nitrox forbrug på div. Ture også
eller ej. Skal vendes til næst kommende bestyrelsesmøde.

Forslag til tirsdags aktiviteter:
• Kend dine fisk og planter med Jan O
• Kend dine fisk og planter i Norge med Jan O
• Service af Automater (Morten B)
• Kim 3D (Lasse)
• Gert Normann (Jan og Lasse)
• Bowlingaften
• Limning af manchetter (Morten B)
• Limning af lynlåse (Morten B)
• 35 års jubilæum hos Carlsen
• Intro aften til Elsegårde
• Skaw træf aften (Inge)
• Intro til rebrether (Peter Skov)
• Flaskeeftersyn/ rense kursus
• Weber aften ( Nic)
• Pole dance aften fest
• Muslinge aften, spise (Jan O)
• Rom smagning
•
Tak for hyggeligt samvær og god ro og orden.

