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Referent: Barbara MacAulay 

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. januar 2022 kl. 18.00 
 
Christina Østergaard Formand Mødt 
Barbara MacAulay Næstformand Mødt 
Per Møller Kasserer Mødt 
Jacob Gry Sekretær Mødt 
Henrik Gorrissen Bestyrelsesmedlem A Mødt 
Martin Kromose Bestyrelsesmedlem B Mødt 
Vacant  Suppleant - 

 
Mødet blev holdt hos Martin. Vi startede med fællesspisning 
 
DAGSORDEN. 
1. Valg af referent 

Barbara blev valgt 
 

2. Kommentarer til referat af sidste møde den 7. december 2021 
Referat blev godkendt. Punktet udelades fremover, da bestyrelsen godkender referat inden 

udsendelse til klubben. 
 
3. Økonomi 

 
3.1. Nyt fra kassereren 

 
3.2. Kommentarer til regnskab 2021 

Udkast til regnskab fremsendt af kassereren inden mødet. 12 fremsatte 
spørgsmål/kommentarer til regnskabet blev gennemgået. 
Regnskabet betragtes som godkendt af Bestyrelsen, og kan fremsendes til revisor. 
 

3.3. Budget 2022 
Budget for 2022 fremsendt af kassereren inden mødet. Poster gennemgået og tilrettet. 
Fremlægges på Generalforsamling. 
Investeringsplan for 2022 fremsendt af kassereren inden mødet. Poster gennemgået og 
tilrettet. 
Vedligeholdelsesplan for 2022 – 2030 fremsendt af kassereren inden mødet. Poster 
gennemgået og tilrettet 
 
Budget for 2022 skal opdateres med information fra instruktør team.  
Klubben betaler deltagelse i DSF-seminar, for instruktører som har været aktive i ORCA 
indenfor de sidste 5 år jf. bestyrelsesbeslutning ved gennemgang af kursuspriser i august 
2021. 
Klubben betaler for fornyelse af instruktørcertifikater for alle aktive instruktører i ORCA. 
Instruktørerne lægger selv ud og kan få tilbagebetalt ved at sende kvittering til kassereren. 
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3.4. 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 

 
4. Information til nye medlemmer ved indmeldelse. 

Der er plads til forbedringer i forhold til indmeldelsesprocessen og den 
kommunikation/information nye medlemmer får tilsendt. 
Jacob og Christina laver udkast til velkomstmail. 
 

5. Nyt fra udvalg. 
 
5.1 Instruktørudvalget 
Spørgsmål vedrørende betaling for fornyelse af instruktørcertifikater. Se punkt 3.3  
Spørgsmål vedrørende betaling for deltagelse i instruktørseminar 26. marts 2022. Se punkt 3.3. 

 
5.2 Materieludvalg  
Intet Nyt 

 
5.3 Webudvalg  
Intet Nyt 
 
5.4 Juniortræning  
Junior Træner Kursus 29.01.2022, se punkt 8.1 
 
5.5 Brugerråd 
 

5.5.1 Svømmehaller  
Store bur- Klubben kan godt acceptere at det bliver fjernet, men har brug for noget andet 
mindre opbevaring til bly, tovværk mm 
Jørn har bragt informationen til brugerrådet 
 
5.5.2 Engholm  
Garageprojektet er sat i bero pga. andre opgaver, men stadig et ønske. Der er behov for 
mere detaljeret projekt til fremtidige ansøgninger 

 
6. Nyt udefra. 

 
6.1 Corona – status på restriktioner  
Klubben følger gældende retningslinjer som de opdateres. Rensning af regulatorer skal 
genovervejes og drøftes løbende. Udfases over den kommende tid. 
 
6.2 DSF  
24.04.2022 Repræsentantskabsmøde afholdes i Brøndby. Klubben deltager. 
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6.3 Allerød Kommune  
Kommunen har kun en kontaktperson direkte til klubben - Formanden - der skal videresende 
info om medlemsindberetninger mm til kassereren. 

 
7. Status på layout til gavekort  

On-going, Se referat 07.12.2021 punkt 3.  
 
8. Kommende møder og arrangementer 

 
8.1 Juniortrænerkursus lørdag den 29. januar 2022, 4 tilmeldte. 

 
8.2 Flasker til trykprøvning onsdag den 9. februar 2022, aflevering og samle dag hhv. den 9 og 

26 februar 2022 
 

8.3 Generalforsamling torsdag den 24. februar 2022 
Dirigent – Christina spørger Per Krogsgaard. 
Referent - Christina spørger Rasmus Møller Bøggild. 
Revisorer – Per spørger de nuværende revisorer (Trine Barksmann, Jørn Due og Niels 
Gottlieb) om de ønsker at forsætte.  
 
8.3.1 Valg til bestyrelsen,  
Der er pt. en ledig post i bestyrelsen. 
På valg i 2022 er formand, sekretær, bestyrelsesmedlem A samt suppleant. Henrik træder 
ud af bestyrelsen. Christina genopstiller som Formand, Jacob som bestyrelsesmedlem. 
Kassereren er ekstraordinært på valg for 1 år da han skulle have været på valg sidste år. 
 
Bestyrelsesmedlem og suppleant plads skal besættes. Bestyrelsen overvejer kandidater 
som kan opfordres.   
 
8.3.2 Kandidater til årets ORCA 
Kandidater til årets ORCA drøftet. 
 
8.3.3    Emner til generalforsamling 
Orientering fra udvalgene – Emner der skal med på GF? Kontaktpersoner spørger de 
forskellige udvalg. 

 
8.3.4 Køb af ny RIB,  
Køb af ny RIB skal behandles på GF 2022.  
Bestyrelsen beder Klaus (på vegne af Materiale udvalget) om at opdatere det fremsatte 
forslag til afstemning på GF. Udarbejdes med grundlag i en fast pris. 
Forslaget skal fremsendes til formanden senest den 8. februar.  
Ribben skal ikke sættes til salg, før vi har købt en ny. Det skal undersøges hvad en fornuftig 
salgspris er. 

 
8.3.5 Evt. vedtægtsændringer 
Bestyrelsen fremsætter forslag om opdatering af bestyrelses sammensætning, så sekretær 
fremadrettet kaldes bestyrelsesmedlem C. Næstformand beholdes, da funktionen kan 
være krav. 
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8.4 Flaskerensedag afholdes lørdag den 26. februar 2022 

 
8.5 Materialedag afholdes lørdag den 23. april 2022 

 
9 Gennemgang af to do liste – vedlagt som bilag 

 
10 Eventuelt 

 
Det blev drøftet hvordan det kan sikres at der bliver arrangeret flere ture. Onsdagsdyk, 
weekend-turer, flere sociale arrangementer, muligheden for en ’forslags-postkasse’ til 
indmeldelse af forslag, mm. 
Muligheden for at afholde en social aften til dialog om gode forslag blev drøftet. Emnet tages 
op på GF. 
 
Det blev drøftet hvordan bestyrelsen håndterer spørgsmål, der kommer mellem møderne 
Det blev besluttet, at alle spørgsmål behandles på først kommende møde (datoer kan ses i 
kalenderen på hjemmesiden). Sagsbehandling på mail kan skabe forvirring og unødig 
arbejdsbelastning for bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan invitere medlemmer til at deltage i bestyrelsesmødet, når emnet behandles, 
hvis det skal uddybes. 
 
Der blev spurgt til regler for gæster på klubture. Det blev pointeret, at det er vigtigt at de selv 
har en forsikring (DSF eller anden). 
 
 
 

Næste møde afholdes hos Per, 10. februar 2022 kl. 18.30. Vi starter med fællesspisning. 
 
 
 


