
Allerød Sportsdykkerklub 

Bestyrelsen 
 

 
 

Referent: Martin Kromose 
 

Referat for bestyrelsesmøde tirsdag den 1. juni 2021 kl. 18.00.  

Christina Østergaard Formand Mødt 
Gerth Rasmussen Næstformand Afbud 

Per Møller Kasserer Mødt 

Jacob Gry Sekretær Mødt 
Henrik Gorrissen Medlem Mødt 

Martin Kromose Medlem Mødt 

Barbara Macaulay Suppleant Mødt 
 

Mødet bliver holdt hos Christina. Vi starter med fællesspisning.  

1. Valg af referent 
Martin Kromose blev valgt.  

2. Kommentarer til referat af sidste møde den 15. april 2021  
a. Gerth har meddelt, at han stopper som næstformand og at han udtræder af bestyrelsen 

med øjeblikkelig virkning. 
 

b. Opsamling siden sidste møde:  
Ingen yderligere kommentar. 
 

c. Ændring af vedtægter mht. til kassererens disponerings muligheder: 
Opfølgning på forslag fra Generalforsamlingen vedr. kassererens disponerings muligheder. 
Dette er blevet yderligere undersøgt og forslaget bortfalder fordi Kommunen kræver der 
skal 2 underskrifter for at kunne få tilskud. Disse underskrifter skal være fra Kassereren og et 
vilkårligt bestyrelsesmedlem men i praksis vil det være Formanden der er den sekundære 
underskrift. 

d. Årshjul: 

• Input fra Christina - Er påbegynd arbejdet med at indføre Kurser, arrangementer 
m.v. 

• Input fra Per - Liste udarbejdet (ligger i dropbox), format af årshjul ikkeklarlagt men 
muligvis blot i Excel. 

• Input fra Martin – materialeudvalget har leveret input. 

• Indsamling af instruktør beviser - for at sikre at vores instruktører er gyldige bliver 
der gjort et stykke arbejde for at sikre dette. 

o Christina tjekker hos DSF forbundet.  
o De pågældende medlemmer skal informeres så vi er sikre på de er bekendt 

med inddragelsen. 
o Jacob skal informeres herom så det kan fjernes fra hjemmesiden. 

 
3. Orientering til medlemmer om bestyrelsesarbejde 

a. Hvordan sikrer vi at inkludere og orientere medlemmer i tilstrækkelig grad? 

• Det forsøges at sende en eller flere nyheder ud på hjemmesider, når der er 

relevante nyheder, efter hvert bestyrelsesmøde.  

• Facebook, vi har 2 facebook grupper,  

o En lukket for klubmedlemmer (bliver brugt)  
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o En Åbne (bliver ikke brugt). Vi ønsker at lukke den åbne gruppe, men det 

skal undersøges med forrige formænd og baggrunden for gruppen. 

• Stedfæstes at alle turer skal slås op på hjemmesiden, facebook er ikke gældende. 

 

4. Hjemmeside 
a. Medlemsoplysninger på hjemmeside 

• Der er blevet ryddet op i den manglende konsistent af brugeroplysninger men 

arbejdet er ikke færdigt. Behov for at sende mail til medlemmer i forsøg på at få 

dem selv til at opdatere Deres profil /oplysninger. Jacob stå for dette. 

• Der er behov for check af aktive medlemmer med hjemmesiden – Per sender til 

Jacob som rydder op. 

b. Oprettelse af nye medlemmer på hjemmeside 

• Procedure oprettet, ligger i Dropbox. 

• ”Buddy” ordning sløjfes men der oplyser om en kontaktperson. 

• Per opretter nye medlemmer på hjemmesiden fremover og sender mails ud med 

brugernavn / password, inkl. kontaktperson. 

• Jacob laver udtræk over vores roller på hjemmesiden og får det verificeret af 

instruktørerne og bådførerne. 

• Regel - Der må ikke slettes nyheder (kun de sidste 2 nyheder bliver vist på forsiden) 

c. Regler for oprettelse af ture, hvem kan/må wiki 

• Der skal oprettes en WIKI side for at skabe overblik over reglerne for diverse type 

dykninger og med henblik på at introducere nye medlemmerne til ”regelsættet” i 

ORCA.  

d. Pdf-filer på hjemmeside 

• Referater / dokumenter skal uploades i PDF format. 

   

5. Sikkerhedsregler 
a. Hvordan sikrer vi at sikkerhedsregler i DSF/ORCA overholdes? 

• Undersøger med klubhåndbogen samt instruktørerne om at lave en side der 

tydeliggør regelsættet for hvordan vi dykker i ORCA. Skal evt. indgå på WIKI siden. 

b. Børneattester 

• Per varetager denne opgave, opdateres hvert 4. år men det skal undersøges med 

kommunen om dette fortsat er tilstrækkeligt (opgave til Per). 

 
6. Udlevering af nøgler til ORCA medlemmer 

a. Præcisering af regler for udlevering af nøgler 

• Vi har både en nøglebrik til materialerummet samt en nøgle til bunkere (flasker).  

• For at kunne rekvirere en nøgle er det påkrævet at man er godkendt til fyldeanlægget 

(Medlemmer skal have modtaget Klaus’ vejledning og instruks) samt være medlem af 

ORCA i minimum 3 måneder. 

• På sigt kommer der muligvis samme låsemekanisme på bunkeren som også anvendes til 

materialerummet (nøglebrik). 
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• Nøgler og nøgle brik inddrages af Per når medlemmer holder op.  

 

7. Økonomi 
a. Hvordan skal bestyrelse orienteres om økonomi? 

• Der ønskes et overordnet overblik, kommende regninger (store), tilskud, antal nye 

medlemmer / frafald, indkomst fra kurser, trykprøvning m.v. 

b. Gennemgang af kursuspriser 

• Udskydes til næste møde. 

c. Ekstra punkt – Rabat for Juniorer CMAS* 

• På baggrund af henvendelse til bestyrelsen, er det blevet besluttet at ORCA tilbyder 

rabat til sine Junior medlemmer ved CMAS* kursus. Rabatten er på 50% og kræver man 

er Gulddelfin og fortsat medlem af klubben. Rabatten er gældende for nuværende hold 

(maj/juni hold 2021) og fremad. Per skriver ud til relevante personer.  

 
8. Opdatering af ORCA persondatopolitik 

Læs mere her https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-
vaerktoejer/jura/persondata 

• Per har opdateret skrivelsen med ny formand (Christina). Per undersøger for yderligere 

opdateringer med nyeste udgave. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.   

 

9. Nyt fra udvalg 
a. Instruktører 

• Jacob sender en mail til instruktørerne og informerer dem om at Jacob er 
kontaktperson. 

b. Kurser i kommende sæson 
CMAS* - ingen kommentar. 
CMAS** - ingen kommentar. 
AU – er ikke afklaret endnu, Klaus overvejer. 

• Jacob skriver til Niels Gottlieb om han fortsat ønsker at afholde Junior hold til næste 
sæson. 

c. Materialeudvalg 

• Reparationer af RIB udføres men er forsinket pga. manglende levering af lim.  
d. Kommunikationsudvalg / Web 

• Tilstedeværelse af vores 2 hostede sites er ikke optimal og er på sigt ikke en holdbar 
løsning men der gøres intet på nuværende tidspunkt da dette vil kræve en del ekstra 
arbejde. 

• Gerth skal afmeldes diverse bestyrelsesposter. Dette varetager Jacob på hjemmesiden. 
Barbara træder ind i Bestyrelsen som fuldgyldigt medlem. Der er således ingen 
suppleant.  

e. Aktivitetsudvalg 

• Formand har sendt mail ud til at alle og efterspurgt interesseret / forslag. Ingen 
henvendelse indtil videre, der gøres status på næste bestyrelsesmøde. 

f. Brugerråd Engholm Svømmehaller 

• Vi har fået tildelt de sædvanlige tider så disse er uændret tid. 
g. Vandprøvekoordinator 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/jura/persondata
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/jura/persondata
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• Formanden har skrevet til vandprøvekoordinator (Trine) om der er nok deltagere. Dette 
er tilfældet. Martin ønsker præcisering af vandprøvedeltagernes roller og ansvar og 
udarbejder et oplæg til dette. 

 
10. Corona -status 

a. Rens af udstyr mellem udlån 

• Ordningen fortsættes et stykke tid endnu, men det er en tidskrævende opgave. 
b. Action card ved nedlukning af Allerød/Engholm sogn 

• Situationen ser bedre ud, men vi skal sikre kommunikation til medlemmer, hvis der 
udstedes en decideret lukning af aktiviteter. 
 

11. Status på igangværende projekter 
a. Udvidelse af garage 

• Klaus har vist en lokal politikker rundt og forklaret planen. Der er behov for yderligere 
input til kommunen. 

b. Ny RIB 

• Intet input. 
 

12. Nyt udefra 
a. Orientering om dialogmøder med Allerød Kommune 

• Christina har haft møde, ny kultur og idrætspolitik, dialog møder. Rejst ”flaget” for 
ORCA. 

b. DSF-repræsentantskabsmøde er flyttet til 20. juni 

• Jacob og Christina deltager. 
c. Klassekampen 2022 og fremover? 

• Aflyst i 2021 år og det skal overvejes hvilken fremmøde vi skal deltage med næste 
år. 

13. Eventuelt 
d. Aktiv fritid 

• Afholdes næstsidste lørdag i 21 august 2021, har fået 6000 kr. til dykkertank men 
det er en tung opgave, vi afmelder og spørg kommunen hvordan med det tilskud vi 
har modtaget i den forbindelse. 

e. Bestyrelsen opfordrer til spilleregler i Facebook.  

• Facebook kan anvendes til reklame for ORCA men aktiviteter (ture m.v.) skal være 
på hjemmesiden. 

f. Instruktørerne har ikke fælles e-mail adresse. 

• Det er vi uforstående overfor, men Jacob følger op. 
g. Sommerfest 

• Planlagt til 14 aug. men aflyses pga. Gerths udtræden fra bestyrelsen. Barbara 
sender mail ud om der fortsat er ønske om Sommerfest (sammenskudsgilde).  

 

14. To-do liste (kopieret fra forrige referat) 
 
Er forsøgt opdateret 

  
Opgaver  Ansvarlig  Bemærkning  

Udarbejdelse af årshjul Christina Er i gang 
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Facebook åbengruppe ?????  

Medlemmer på hjemmesiden Jacob/Per  

Oprettelse af ture, wiki ?????  

Sikkerhedsregler i DSF/ORCA, wiki ?????  

Opdatering af børneattester 
Per  

Gulddelfin/CMAS* Per  

Juniorhold 21/22 Jacob  

Vandprøvedeltagernes roller og ansvar Martin  

Klassekampenn fremover ?????  

Fælles instruktørmail Jacob  

Underskrift af ref. fra generalforsamlingen Henrik Afsluttet 

Info til bank og Allerød Kommune Per Afsluttet 

Daglige opgaver på hjemmesiden Martin og Jacob  

Samling af klubflasker Christina  

Hyggedag til service af eget udstyr Henrik  

Ønske om aktivitetsudvalg Christina  

Udarbejdelse af årshjul Christina/kontaktpersonerne 
for udvalgene 

 

Rengøring af regulatorerne Per Løbende opgave 

Corona og brug af både Christina  

Opstart af juniorholdene Jacob  

Garageprojekt Christina  

Speedbådskursus 
 

 

Sommerfest Barbara  

Pinsetur Barbara Afsluttet 

Rettelse af GDPR Per Er i gang 

Kopiering af div. lister Barbara  

Adgang til Dropbox Christina  

Lapning af båd mm  Martin og Jacob    Afventer levering 
af lim 

Engelsk information på hjemmeside.  Kommunikationsudvalg   Er i gang  

Upload referat på dropbox, hjemmeside og 
adviser medlemmer på mail  + nyhed 

Christina Løbende   
Opgave  

Reklamer til Biograf   Klaus    Afventer 

Hjemmesiden, rettelser og nye ting  
 

Løbende  

Termin for services af regulatorer  
 

  

Layout til gavekort      

Aktiv Fritid 2021  
 

  

  Tal med Jørn og Klaus om nøgleskift    Per  Er i gang  

  Videoer om RIB      Martin og Jacob Gry, 
sammen med bådfører-
ansvarlige  
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  AU 2021/2022    Per/Klaus   

  Ekkoloddets funktion    Henrik    

  Laminering af papir fra forsikringen    Nicholai   

      

      

      

      

 
 


