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Referent: Barbara MacAulay 

Referat fra bestyrelsesmøde den  
7. december 2021 kl. 18.00 
 
Christina Østergaard Formand VC 
Barbara MacAulay Næstformand Mødt 
Per Møller Kasserer Mødt 
Jacob Gry Sekretær Mødt 
Henrik Gorrissen Bestyrelsesmedlem A Afbud 
Martin Kromose Bestyrelsesmedlem B Mødt 
Vacant  Suppleant - 

VC – Video Conference 
 
Mødet blev holdt hos Jacob. Vi startede med fællesspisning 
 
DAGSORDEN. 
1. Valg af referent 

Barbara blev valgt 
 

2. Kommentarer til referat af sidste møde den 5. oktober 2021 
Referat blev godkendt. 

 
3. Layout til gavekort 

Udkast til Gavekort blev diskuteret. Layout og tekst blev drøftet. 
Muligheden for at have gavekort for prøvedyk (200 DKK), CMAS*- kursus, CMAS** kursus på 
hjemmesiden ønskes. 
Der skal udarbejdes noget tekst til forskellige typer af gavekort. 
Det skal afklares hvem der skal være kontaktperson, hvem der udsteder gavekort og hvem der 
følger op på at der laves aftaler efterfølgende. Der var ønske om at gavekort skulle kunne 
printes fra hjemmesiden 
Christina og Per aftaler arbejdsgang 
 

4. Status på årshjul for ORCA 
Årshjul for ORCA blev gennemgået og opdateret. 
Kassereren har separat årshjul. 

 
5. Økonomi 

5.1. Nyt fra kassereren 
Klubben har pt. 394.000 kr. i kassen, hvilket er + 60.000 kr. Stigningen skyldes at der er 

indbetalt kontingent for 2022  
Der har været en opgang på 1 medlem siden sidst. 

 
Der er udfordringer med at hvis en person ikke har e-mail adresse opgivet, kan de ikke 
oprettes på hjemmesiden (eksempelvis juniorerne).  
Jacob / Per aftaler løsning. 



 
5.2. Spørgsmål og henvendelser vedr. kontingent 

Spørgsmål modtaget fra medlem vedrørende junior medlemskab blev drøftet. Bestyrelsen 
var enige om, at reglerne er blevet fulgt og at der ikke er grund til at genoverveje 
retningslinjerne pt. 

 
Spørgsmål modtaget vedrørende eventuelt nedsat kontingent grundet corona nedlukning. 
Blev drøftet. Der var enighed om, at da klubben er en dykkerklub, har en række faste 
udgifter og ikke har modtaget støtte under corona, findes der ikke grundlag for at 
tilbagebetale kontingent 

 
5.3. Input til budget 2022 

Mulighed for køb af ny Rib blev drøftet. Konkret båd til salg – pris 175.000 kr med 
mulighed for forhandling 
Det blev besluttet, ikke at indkalde til ekstraordinær General Forsamling inden jul. I stedet 
skal der forberedes et oplæg til General Forsamling 2022 i februar. 
Det blev drøftet, hvordan køb af ny båd skal organiseres. Det blev forslået, at nedsætte en 
gruppe som har mandat til at købe en ny rib indenfor visse rammer. Det skal defineres 
hvad rammerne er og hvad klubben gerne vil investere i – Ønsker vi en Rib der er nyere, 
har mindre vedligehold, er større…. ? 
Det skal drøftes ved GF hvilke rammer / krav der er.  Det kræver, at en mindre gruppe vil 
forberede et oplæg til General Forsamlingen. 

 
Slæbesteder – Det blev drøftet om vi bruger slæbesteder nok til at det giver mening at 
have kort til slæbesteder? Eller kunne det give mening at klubben i stedet dækker enkelt 
adgang omkostninger? Det blev besluttet ikke at lave om på de slæbesteder (Rungsted og 
Gilleleje), klubben har kort til på nuværende tidspunkt. 

 
Materiale Udvalg  
- Nye handsker og støvler 5.000 kr. – 10.000 kr. afsat til nyt udstyr  
- Nye dragter, penge er afsat i 2021 men ikke brugt endnu (15.000 kr.) det besluttes at 

beløbet overføres til 2022 
- Oxygen bank  
- Ønske om flere dykker computere (samme antal som købt i 2021) 7.800 kr. 
- Coated 1 kg bly mangler 
- Blyposer mangler 

 
Martin samler op på ønskelisten fra materiale udvalg 
 
Instruktør Udvalget  - Ingen ønsker indmeldt 
 
WEB Udvalget – Ingen ønsker indmeldt 

 
5.4. Status på aftale mellem AU og ORCA 

Klaus og Nicholai er stadig ved at udarbejde en økonomisk aftale med ungdomsskolen.  
Aftale teksten sendes til bestyrelsens endelige godkendelse. Forventet afgjort primo 2022, 

 



Der er 16 elever på AU-holdet i år 
 

6. Nyt fra udvalg 
6.1. Instruktører  

Det store metal bur i hallen bruges ikke generelt. Men der er enkelte ønsker om mindre 
opbevaringsmulighed til eksempelvis bly i hallen. 
 

6.2. Materieludvalg 
6.2.1. Termin for service af regulatorer 
På baggrund af indstilling fra materiale udvalg besluttes service for regulatorer til at være 
hvert andet år. 
 

6.3. Webudvalg. Intet nyt 
 

6.4. Juniortræning. Forløber efter planen. 
 

6.5. Brugerråd 
 
6.5.1. Svømmehaller 
Intet nyt 
Alternativ mulighed for opbevaring af bly i stedet for metal bur, se punkt 6.1 
Christina giver Jørn besked. 
 
6.5.2. Engholm 
Garageprojektet er stadig under drøftelse. 
 

7. Nyt udefra. 
7.1. Corona – status på restriktioner 
Formanden følger op og opdaterer hjemmesiden løbende 
 
7.2. DSF 
Nyt Medlemssystem – opstartsudfordringer.  
Mail bruges til indmelding af medlem i DSF, det vil derfor være dejligt at alle har en mail. På 
grund af det nye medlemssystem i DSF er der lidt udfordringer med betaling til DSF. 
 
7.3. Allerød Kommune.  

Møde afholdt 24.11.2021 
 
7.4 DIF / DGI.  
Den årlige medlemslist for 2021 skal sendes til DIF/DGI(punkt på kassererens årshjul) 
 

8. Spørgsmål fra medlemmer drøftet under punkt 5.2 og 5.3 ovenfor. 
 

9. Kommende møder og arrangementer 
9.1. Juleafslutning lørdag den 18. december 
Barbara tovholder 
 



9.2. Generalforsamling torsdag den 24. februar 2022  
Da kassereren, ved en fejl ikke var på valg på generalforsamlingen i 2021, blev det besluttet at 
kassereren ekstraordinært skal på valg for en et årig periode. 
 

10. Gennemgang af to do liste – vedlagt som bilag 
 

11. Eventuelt  
Nicholai Vesterløkke er blevet nomineret til Årets Energibundt, en pris der uddeles årligt af DIF 
og energiselskabet Ørsted. ORCA har i år nomineret Nicholai Vesterløkke til denne pris. Se 
nyhed på hjemmesiden 24.11.2021 

 
 
Næste møde afholdes hos Martin, 25. januar 2022. Vi starter med fællesspisning. 


