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Referent: Per 
 

Referat for bestyrelsesmøde torsdag den 15. april 2021 kl. 19.00.  

Christina Østergaard Formand Mødt 
Gerth Rasmussen Næstformand Afbud 
Per Møller Kasserer Mødt 
Henrik Gorrissen Bestyrelsesmedlem A Mødt 
Barbara Macaulay Medlem Mødt 
Jacob Gry Medlem Mødt 
Martin Kromose Medlem Mødt 

 

1. Valg af referent 
Per Møller valgt 

 
2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2021.  
Organisering af underskrifter. Henrik skriver under, får Kaspers underskrift og lægger herefter 
referatet i materialerummet, hvorefter Dan, Gerth og Per underskriver. 

3. Ny bestyrelse i ORCA 
Konstituering af bestyrelse. 
Barbara: Suppleant 1 år 
Jacob: Sekretær 1 år 
Martin: Bestyrelsesmedlem 2 år 
 
Ved en fejl blev kassereren ikke valgt, som han ellers skulle. Bestyrelsen besluttede, at kassereren er 
valgt for to år. 
 
Information til bank og Allerød Kommune 
De nye medlemmer sender kopi af pas/kørekort og sygesikringskort til Per. 
 
Drøftelse af forventninger til bestyrelsesarbejde. 
Hvert udvalg har en kontaktperson i bestyrelsen, til f. eks status på arbejdet i udvalget før et 
bestyrelsesmøde. 
Det er vigtigt at alle deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet. 

4. Udvalg i ORCA 
Hvilke udvalg eksisterer pt? 
Kontaktperson til udvalgene: 
Instruktørteam - Jacob, Materialeudvalg - Martin, Kommunikationsudvalg – Jacob,  
 
Instruktørteamet: Nicholai, Niels, Klaus, Peter, Theis, Kasper og Emilie 
Materialeudvalget: Klaus, Jørn, Henrik (båd) 
Kommunikationsudvalget: Gerth, Christoffer 
 
Hvilke opgaver løftes i udvalg? 
Instruktørteam: 

- Uddannelse 
o CMAS *. **, *** 
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o Blender 
o 1. hjælp 
o AU 
o Trimmix 
o Nitrox 

 
Kommunikationsudvalget:  

- Jacob og Martin tager fat i Gerth mht. vedr. de daglige opgaver på hjemmesiden. 
- Artikler til Allerød Nyt 
- Vedligeholdelse af hjemmesiden, den tekniske side 

 
Materialeudvalget: 

- Trykprøvning og samling af de 5 klubflasker. Christina taler med Klaus. 
- Service af kompressorer og booster 
- Indkøb af ilt 
- Service af bådmotorerne 
- Rengøring ag regulatorer 
- Service af øvrigt udstyr 
- Der er forslag om hyggedag til service af eget udstyr - Jacob 

 
Er der behov for justeringer i udvalg? 
Der er ønske om et aktivitetsudvalg, der skal stå for: 

- Julefrokost 
- Pinsetur 
- Sommerfest 
- 50 års jubilæumsfest 
- Klassekampen 
- Større dykkerturer 
- Aktiviteter om onsdagen/lørdagen i svømmehallen 

 
Christina sender mail ud om der er nogen der vil deltage. Barbara er kontaktperson 
 
Christina udarbejder et årshjul for bestyrelsen. 
Kontaktpersonerne for udvalgene udarbejder et årshjul for udvalgene i samarbejde med dem. 
 
Brugerråd:  

- Svømmehal – Jørn 
- Engholmhallen – Christina 

 
5. Håndtering af Corona 
Rengøring af regulatorer. 
Per kontakter Dan om han vil fortsætte med opgaven.  
Per tilbød at vise Barbara og Christina rutinen, så de evt kan hjælpe 
 
Brug af gummibåd og RIB. 
Christina spørg TU´s formand om DSF’s holdning til brug af både. Vi anbefaler til at få taget en hurtigt 
test inden en aktivitet i klubben, af hensyn til de øvrige på turen. 
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Når man kører i bil sammen med personer udenfor egen husstand, er det væsentligt at 
passe på smitte med corona: 

• Bliv hjemme, hvis du har det mindste tegn på sygdom. 
• Det anbefales at tage en test forud for turen. 
• Hvis der kun kører to sammen, sidder passageren på bagsædet skråt bag chaufføren. 
• Alle bruger mundbind - husk at sprit dine hænder af efter du har taget mundbindet 

på. 
• Bilejeren kan med fordel vaske kontaktpunkter af (håndtag, gearstang og andre 

flader som man typisk berører) før og efter turen. Vaskes blot med vand og alm. 
rengøringsmiddel. 

• Hvis turen er lang, så lav gennemtræk i bilen cirka hver halve time. 
• Lad de samme personer køre sammen på ud- og hjemturen. 

Åbning af svømmehal for unge juniorer/AU. Per er i kontakt med kommunen. 
Afventer melding fra Allerød Kommune. Jacob taler med Niels om juniorerne skal start op 

6. Fastholdelse af medlemmer 
Velkomst mail til nye medlemmer – Gerth 
Makkerordningen skal fortsætte, drøftes på næste møde. 
Skal der en besked ud til klubben, når der kommer nye medlemmer? God ide, drøftes på næste 
møde. Kunne også være en nyhed på hjemmesiden 
Jacob taler med Gerth. 
 
En ide kan være foredrag. 
 
Er sat som opgave i aktivitetsudvalget. 
 
7. Status på garageprojekt 
Der er sendt ansøgning til kommunen om støtte, der er ikke kommet besked retur. 
Det er muligt ift. Lokalplanen. 
Størrelsen skal være under 150 m2. 
Der skal søges forskellige fonde om støtte. 
Der skal udarbejdes et detaljeprojekt.  
Kasper vil gerne hjælpe. 
Christina taler med Klaus. 
 
8. Kommende aktiviteter og møder 
Bestyrelsesmøder i det kommende år, husk kalenderJ 
Bestyrelsesmøder starter kl. 18.00 på skift hos hinanden til mad. 
 
Bestyrelsesmøde den 1/6 – 21 Christina 
Bestyrelsesmøde den 19/8 – 21 Henrik Gilleleje 
Bestyrelsesmøde den 5/10 – 21 Barbara 
Bestyrelsesmøde den 7/12 -21 Jacob 
Bestyrelsesmøde den 25/1 – 22 Budget og regnskab Martin 
Bestyrelsesmøde den 10/2-22 færdiggørelse af dagsorden til generalforsamlingen. Kl. 18:30 Gerth 
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Generalforsamling den 24/2- 22 Mødelokale under Engholm Hallen 
 
Kurser 
Speedbådskursus Gerth finder en pris. 
 
Materialedag - behov skal drøftes med Materieludvalg 
Der udføres reparationer på båden, ellers først efter sommerferien/start efterår. Drøftes på næste 
møde. 
 
Sommerfest 
Gerth holder sommerfest, han melder en dato ud. Jacob taler med Gerth. 
 
Pinsetur. 
Barbara spørg Jørn om turen til Bornholm. 
 
Aktiv Fritid  
Der er ikke meldt en dato ud endnu, men det forventes at blive slut august. Vi har fået et tilskud på 
6.000 kr. i tilskud til en dykkertank. Drøftes på næste møde. 

9. Nyt udefra 
DSF - Repræsentantskabsmøde søndag den 9. maj 2021  
Christina og Jacob deltager. 
 
Brugerrådet, Engholm (mødelokale) - møde den 8. april 2021 + 27. maj 2021 
Christina deltager. 
 
Brugerrådet, Svømmehallerne - møde den 21. april 2021 
Jørn deltager. Der skal fordeles haltider. 
 
Mail fra Nicholai Adgang til nøgle til Karlstrup kalkgrav til ca. 527 kr. OK. 

10. Eventuelt 
GDPR-reglerne skal rettes til. Per retter. Drøftes på næste møde. 
 
Kopiering af div. lister. Barbara. 
 
Adgang til Dropbox, Christina taler med Peter Stenkilde. 
 
Skal prisen på ilt reguleres? Vi fastholder prisen. 

 
11. To-do liste 

  
Opgaver  Ansvarlig  Bemærkning  
Underskrift af ref. fra generalforsamlingen Henrik Er i gang 
Info til bank og Allerød Kommune Per Er i gang 
Daglige opgaver på hjemmesiden Martin og Jacob  
Samling af klubflasker Christina  
Hyggedag til service af eget udstyr Jacob  
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Ønske om aktivitetsudvalg Christina  
Udarbejdelse af årshjul Christina/kontaktpersonerne 

for udvalgene 
 

Rengøring af regulatorerne Per  
Corona og brug af både Christina  
Opstart af juniorholdene Jacob  
Garageprojekt Christina  
Speedbådskursus Gerth  
Sommerfest Gerth  
Pinsetur Barbara  
Rettelse af GDPR Per  
Kopiering af div. lister Barbara  
Adgang til Dropbox Christina udført 
Lapning af båd mm  Martin og Jakob     
Engelsk information på hjemmeside.  Kommunikationsudvalg   Er i gang  
Upload referat på dropbox, hjemmeside og 
adviser medlemmer på mail   

Christina Løbende   
Opgave  

Reklamer til Biograf   Klaus    Afventer 
Hjemmesiden, rettelser og nye ting  Gerth  Løbende  
Termin for services af regulatorer  

 
  

Layout til gavekort      
Aktiv Fritid 2021  Gerth    

  Tal med Jørn og Klaus om nøgleskift    Per  Er i gang  
  Videoer om RIB      Martin og Jacob Gry, 

sammen med bådfører-
ansvarlige  

  

  AU 2021/2022    Per    
  Ekkoloddets funktion    Henrik    
  Laminering af papir fra forsikringen    Henrik    
      
      
      
      

 


