
  

  
Dagsorden   for   bestyrelsesmøde   den   19.   august   2021   kl.   18.00   

  

  
Mødet   blev   holdt   på   Henriks   båd   i   Gilleleje.   Vi   startede   med   fællesspisning.   

  
  

1. Valg   af   referent   
Jacob   Gry   blev   valgt.   

  
2. Kommentarer   �l   referat   af   sidste   møde   den   1.   juni   2021,   referat   

Godkendt   
  

3. GDPR-regler   –   er   vi   i   mål?     
Per   har   gennemgået   vores   dokumenter   og   opdateret   kontakt   info.   Alle   nye   medlemmer   
orienteres   via   mail   ved   indmeldelse.   
Hermed   er   vi   i   mål.   

  
4. Økonomi     

4.1. Nyt   fra   kassereren   
Klubben   har   pt   332.000   kr.   i   kassen.   Sammenlignet   med   334.000   kr.   sidste   møde   ser   det   ganske   
fornu�igt   ud,   vi   har:  

● købt   6   nye   dykkercomputere   
● købt   ny   hæve   sæk   �l   erstatning   for   den   hvide   der   blev   væk.   
● Der   er   indkøbt   et   stk.   300   bar   50   l   flaske   som   skal   anvendelse   som   oxygen   bank.     
● Begge   bådmotorer   er   blevet   serviceret,   power   modul   udski�et   på   rib-motor.   
● Rib   er   renoveret   (Lappet,   malet,   skridsikker   flade)   
● Der   er   3   nye   medlemmer   siden   31   maj.   

  
4.2. Gennemgang   af   kursus   priser   –   seneste   gennemgang:     

Chris�na   opdaterer   oversigt   i   dropbox.     
Det   blev   beslu�et   at   kurser   med   deltagelse   fra   DSF-medlemmer,   som   ikke   er   medlemmer   i   
ORCA,   �llægges   gebyr   på   500   kr.   Udstedelse   af   cer�fikater   komme   �l   at   koste   200   kr.     
Der   tjekkes   op   på   hvilke   materialer   der   udleveres   i   forbindelse   med   kurser   så   beskrivelse   
på   hjemmesiden   afspejler   de�e.     
Vores   hid�dige   samarbejdsa�ale   med   Ungdomsskolen   er   udløbet,   der   arbejdes   på   en   ny.     

    

Referent:   Jacob   Gry   
  

Allerød   Sportsdykkerklub  
Bestyrelsen  

 

Chris�na   Østergaard   Formand   Mødt   
Barbara   Macaulay   Næs�ormand   Mødt   
Per   Møller   Kasserer   Mødt   
Jacob   Gry   Sekretær   Mødt   
Henrik   Gorrissen   Bestyrelsesmedlem   A   Mødt   
Mar�n   Kromose   Bestyrelsesmedlem   B   Mødt   
Vacant     Suppleant   -   



5. Nyt   fra   udvalg.   
5.1. Instruktørudvalg     

Juniortræning   starter   op   igen   og   forventes   at   holde   introdag   den   25/9   dato   ligger   dog   
ikke   endelig   fast   endnu.   
Der   er   s�llet   forslag   om   at   leje   af   udstyr   inkluderes   i   CMAS   *   kursus   pris,   de�e   var   der   
dog   ikke   stemning   for   i   bestyrelsen   
Bestyrelsen   blev   opfordret   �l   at   synligøre   kurser   på   hjemmesiden   f.eks.   kunne   et   
CMAS   *   kursus   være   en   oplagt   julegave.   CMAS   **   er   krav   �l   juniortrænere   og   dermed   
også   vig�gt   at   have   i   kalenderen.   

    
5.2. Materieludvalg   

Riben   har   fået   den   helt   store   overhaling   m.   gelcoat,   maling   lapning,   Instrumenter   virker.   
Der   er   indkøbt   ny   hævesæk.   
Der   er   købt   300   bar   50   l   flaske   �l   brug   som   oxygenbank.   Desuden   kigges   der   på   om   200   
bars   flaskerne   fra   den   gamle   lu�   bank   kan   anvendes   �l   helium   bank.     
Garage   projekt   har   fået   �lført   ny   energi   da   vi   får   assistance   af   den   nye   DSF   PR   konsulent   
Nikolaj.   Han   vil   hjælpe   med   at   finde   relevante   fonde/firmaer   der   kan   søges   �lskud   
h�ps://www.sportsdykning.dk/wp-content/uploads/2021/03/hos.   
På   næste   materialedag   vil   der   blive   lavet   en   opdateret   liste   over   det   udstyr   vi   har.     
Vi   har   fået   doneret   div   dykker   udstyr   af   privat   person.   

  
5.3. Webudvalg.   

Der   er   lavet   flere   �ltag   for   at   forbedre   vores   hjemmeside   bl.a.   har   KLUBNYT   fået   sit   eget   
menupunkt   så   det   er   le�ere   at   finde,   menu   struktur   mere   gjort   mere   logisk,   der   er   lavet   en   
turberegner   som   kan   hjælpe   ved   afregning   på   ture,   alle   medlems   profiler   er   gennemgået   
og   �lføjet   kontaktoplysninger samt   DSF-nr.   Man   kan   følge   med   i   �ltag   på   hjemmesiden   her   
h�ps://orca.dk/hjemmeside-opdateringer/     
Har   man   forslag   ændringsønsker   er   man   velkommen   �l   at   skrive   en   mail   �l:   web@orca.dk   

  
5.4. Status   på   juniortræning   i   2021/2022   

Niels   Go�lieb   vil   a�olde   junior   træning   og   indkalder   �l   intro   dag.   
    

5.5. Brugerråd   
Vandprøvetageres   opgave   blev   diskuteret,   herunder   om   det   var   ønskeligt   at   man   som   
vandprøvetager   havde   ansvar   for   at   svømmehallens   ordensregler   blev   overholdt.     
Specielt   var   der   fokus   på   vores   store   ansvar   for   at   der   ikke   var   muligt   for   personer   at   
opholde   sig   alene   i   bassinet.   Det   blev   dog   fremført   at   vi   allerede   har   denne   regel   og   
medlemmer   var   gode   �l   at   huske   hinanden   på   reglen.     
Mar�n   vil   formulere   de   nuværende   brugs   regler   skri�ligt   så   de   er   �lgængeligt   på   
hjemmesiden,   ligeledes   vil   der   være   fokus   på   at   introducere   dem   nye   medlemmer.   
    

Chris�na   har   booket   mødelokaler   �l   div   arrangementer   bl.a.   julefrokost   d.   27.   Nov.   
Datoerne   bliver   lagt   i   ak�vitetskalenderen.   
Jørn   har   sørget   for   at   sauna   bliver   tændt   i   vores   brugsperioder.   Trine   har   sendt   ny   test   plan   
ud   �l.   Hvis   man   oplever   at   andre   brugere   har   svinet/ikke   ryddet   op   e�er   sig   så   skriv   en   
mail   Jørn.     
Chris�na   kontakter   Søhesten   i   Hillerød,   så   info   om   UV-træning   kan   opdateres   på   
hjemmesiden.   Informa�on   sendes   �l   medlemmerne,   så   der   kommer   mere   kendskab   �l   
muligheden   

https://orca.dk/hjemmeside-opdateringer/


  
6. Nyt   udefra   

6.1. Corona   –   status   på   restrik�oner   
Div.   retningslinjer   fra   myndigheder   skal   følges,   informa�oner   sendes   �l   medlemmer   via   
mail   og   hjemmeside.   
Regulatorsæt   spri�es   fortsat   af   e�er   hvert   udlån.   Det   er   en   arbejdstung   proces   men   det   
fortsæ�er   lidt   endnu   specielt   af   hensyn   �l   vores   junior   hold.   

  
6.2. DSF   Repræsentantskabsmøde   20.   juni   2021     

ORCA   blev   repræsenteret   af   Chris�na   og   Jacob.   Det   var   et   historisk   kort   møde   som   slu�ede   
inden   frokost.   DSF   er   i   gang   med   udvikling   af   nyt   it-system   der   skal   hjælpe   kasserer   i   
klubber   samt   en   app   �l   alle   DSF-medlemmer.   DSF   har   i   �dens   tråd   også   fokus   på   affalds   
indsamling   i   havet,   det   ønsker   ORCAs   bestyrelse   at   stø�e   op   om,   og   har   beslu�et   at   
indkøbe   6   stk.   net   som   medlemmer   gra�s   kan   tage   med   på   tur   og   samle   affald/fisk   i   (husk   
myndigheds   krav   om   fisketegn   for   at   samle   fisk).   DSF   har   desuden   ansat   en   PR-konsulent   
som   skal   hjælpe   med   at     
  Læs   mere   om   alt   de�e   på   DSF-hjemmeside:   
h�ps://www.sportsdykning.dk/dokumenter/repraesentantskabsmoeder/   

  
6.3. Høring   af   udkast   �l   Poli�k   for   Kultur,   Idræt   og   Fri�d   

Allerød   har   igangsat   høring   på   kultur   Idræt   og   fri�dsområdet.   
h�ps://www.alleroed.dk/poli�k/hoeringer-og-�lladelser/hoeringer/ny-poli�k-for-kultur-idr 
aet-og-fri�d-i-hoering     

  
7. Spørgsmål   fra   medlemmerne     

7.1. Booster,   dekantering   –   oxygen   
Der   er   indkommet   forslag   fra   Nicholai   og   Klaus   om   at   opre�e   en   oxygen-bank   da   forkert   
brug   af   klubbens   booster   kan   resultere   i   eksplosion   og   brand.     
Hvis   man   har   en   oxygenbank,   slipper   man   for   at   anvende   boosteren   �l   at   fylde   flasker   og   
eliminerer   dermed   den   risiko   der   specielt   eksisterer   ved   fyldning   af   små   flasker.   
Bestyrelsen   har   godkendt   de�e   projekt   som   beløber   sig   �l   5500   kr.   
Materialer   er   bes�lt   men   pga.   Corna   er   der   forlænget   leverings�d   på   nogle   af   
komponenterne.   

  
7.2. Medlemskab   af   småbådsfiskeklubben   

Der   er   kommet   forslag   om   at   melde   ORCA   ind   i   småbådsfiskeklubben.   Formål   med   de�e   er   
at   det   giver   adgang   �l   gra�s   at   beny�e   slæbesteder   her:   
● Stege   
● Onsevig   
● Mullerup   
● Klintholm   
● Kalvehave   
● Hundested   
● Rødvig   (brik   �l   bommen)   
● Hundige   (brik   �l   bommen)   
● Skælskør   (brik   �l   bommen)   
● Helsingør   (brik   �l   bommen)   
● Skovshoved   (brik   �l   bommen)   

https://www.sportsdykning.dk/dokumenter/repraesentantskabsmoeder/


Pris   for   medlemskaber   525   kr.   årligt   samt   100   kr.   i   indmeldelsesgebyr   
Bestyrelsen   har   godkendt   forslag.   

  
8. Kurser   og   ak�viteter   i   den   kommende   �d   

8.1. Sensommerfest   fredag   den   27.   august   hos   Nicholai   og   Helle   i   Hedehusene   
Loca�on   er   ski�et   �l   Peter   Hørnings   have   i   Allerød.   

  
9. Gennemgang   af   to   do   liste:     

Listen   gennemgået   og   opdateret.   
  

Opgaver       Ansvarlig       Bemærkning       
Facebook   åbengruppe     Chris�na     Kontakt   Nicholai   for   at   

linke   den   åbne   gruppe   �l   
ORCA.dk     

Medlemmer   på   
hjemmesiden     

Jacob/Per     Afslu�et     

Opre�else   af   ture,   wiki     
Skabelon   om   dykkerpraksis  
på   ture    

  Nicholai/Jacob/Mar�n?     I   gang     

Sikkerhedsregler   i   
DSF/ORCA,   wiki     
Informa�on   om   omskoling   
�l   ORCA   både   skal   �lføjes    

?????     I   gang     

Opdatering   af   
børnea�ester     

Per     Der   ansøges   al�d   på   nye   
dykker   i   kontakt   med   unge   
under   15   år.   Øvrige   med   
Interval   på   4   år     

Gulddelfin/CMAS*     Per/Chris�na     A�laret   på   møde   1.   juni   –   
relevante   juniorer   har   fået   
besked   -   informa�on   skal   
�lføjes   hjemmesiden     

Juniorhold   21/22     Jacob     Niels   G   tager   endnu   en   
sæson.   Introdag   25/9-21,   
første   træning   9/10-21   –   
informa�on   �l   Allerød   Nyt,  
hvis   muligt     

Vandprøvedeltagernes   
roller   og   ansvar     

Mar�n     I   gang   -   oplæg   sendt   �l   
kommentering     

Klassekampen   fremover         ORCA   deltager   fortsat,   
2021   aflyst     

Fælles   instruktørmail   
(findes   allerede   
kursus@orca.dk)     

Jacob     Afslu�et     

Daglige   opgaver   på   
hjemmesiden     

Mar�n   og   Jacob     I   gang     

Samling   af   klubflasker     Chris�na     Afslu�et     



Hyggedag   �l   service   af   
eget   udstyr     

Henrik/Jacob     Nicholai   har   �lbudt   at   
vejlede   i   regulator   service   
for   kvalificerede.     

Ønske   om   ak�vitetsudvalg    Chris�na     Gentages   �l   
generalforsamlingen     

Udarbejdelse   af   årshjul     Chris�na/kontaktpersoner 
ne   for   udvalgene     

I   gang     

Rengøring   af   regulatorerne  Per     Løbende   opgave     
Informa�on   om   Corona   
restrik�oner     

Chris�na     Løbende     

Garageprojekt     Chris�na/Klaus     Kontakt   med   DSF   om   
fonde   og   ansøgning   -   
projektbeskrivelse   skal  
gøres   skarpere     

Sommerfest     Barbara     Fredag   den   27/8-21   hos   
Peter   H     

Lapning   af   båd mm      Mar�n   og   Jakob       udført     
Upload   referat   på   
Dropbox,   hjemmeside   og   
adviser   medlemmer   på   
mail   +   nyhed     

Chris�na     Løbende       
Opgave      

Reklamer   �l   Biograf       Klaus        Afventer     
Hjemmesiden,   re�elser   og   
nye   �ng      

Mar�n/Jacob     Løbende      

Termin   for   services   af   
regulatorer      

Materieludvalg     Drø�es   �l   næste   møde     

Layout   �l   gavekort            Drø�es   �l   næste   møde     
Ak�v Fri�d 2021 -   Aflyst          OBS   på   6.000   kr   fra   

Allerød   Kommune   �l   tank   
�l   Ak�v   Fri�d     

  Tal   med   Jørn og   Klaus om   
nøgleski�      

  Per      Er   i   gang      

  AU   2021/2022        Per/Klaus           
 Der   er   kommet   ny   dør   �l   
bunkeren   -   klistermærke   -   
�ern   flasker   ved   brand   –   skal  
på   dør     

Chris�na/Klaus           

Nyhed   om   dona�on   af   
dykkerudstyr   �l   ORCA     

Chris�na       

 Plan   for   svømmehalsvagter   
i   ORCA   trænings�d     

        

Informa�on   om   UV-rugby   –   
er   den   fortsat   korrekt?     

Chris�na       

Indkøb   af   6   net   �l   
affaldsindsamling/fisk     

      

Der   mangler   
informa�on/viden   om   årets   

Chris�na       



  
10. Eventuelt     

Jacob   spurgte   ind   �l   om   der   var   pulverslukker   �lgængelig   i   rib.   Det   er   desværre   ikke   �lfældet,   
Materiel   udvalg   bliver   bedt   om   at   vurdere   om   der   ikke   bør   indkøbes   lille   CO 2    eller   pulverslukker   
som   kan   anvendes   hvis   der   skulle   opstå   brand   i   båden.   

ORCA   og   gopler   på   
hjemmesiden   –   e�erspørg   
hjælp   i   ORCA     
Brandslukker   �l   RIB           


