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DAGSORDEN. 
1. Økonomi 

1.1. Status fra kassereren 

• Pr 25/04-2022 er der ca. 175.000 kr. i beholdning, 152 medlemmer i ORCA. 
 
1.2. Aftale AU/ORCA 

• Der var generel enighed om at arbejdet der udføres i AU regi er er vigtigt for 
klubben fordi det fremmer klubbens aktiviteter og bidrager positivt til udvikling af 
unge dykker og sikrer en smidig overgang fra AU til klubben. Klaus Friis 
Østergaard og Nicholai Vesterløkke har udarbejdet et udkast til en aftale med 
AU som blev fremsendt til bestyrelsen den 21/04-2022. Diverse emner og 
opfølgende spørgsmål blev afklaret på mødet, herunder det økonomiske 
aspekt, krav/forpligtelser til ORCA samt vedligeholde og ejerskab af udstyr. Der 
er behov for yderligere præciseringer til aftalen som Klaus fremsender snarest 
muligt. 

 

1.3. Køb af Havheksen, syn af trailer, forsikring og dokumentation ved brug. 

• Syn af trailer varetages af Martin Kromose, vi har afventet materialedagen fordi 
flere ting på trailer skulle repareres inden. 

• Klaus Friis Østergaard har arrangeret forsikring af vores nye RIB ”Havheksen”. 
Der er behov for en mindre udvidelse så forsikringen dækker 8 personer. Klaus 
følger op og rekvirerer også et blåt forsikringskort. Betaling af forsikring skal 
bekræftes. 
 

1.4. Materialevalget budget ønske. 

• Ekstrabevilling til materialeudvalget på baggrund af mail 23/03-2022 blev 
drøftet. Der er behov for en yderligere revidering hvad der udestår at blive købt 
og udgiften hertil. Klaus fremsender liste til bestyrelsen. 

 



 

 

2. Indsatsområder 2022-2023 
2.1. Opdatering af information i klubhåndbog 

• Punktet bliver behandlet på næste møde. 
 

2.2. Velkomstmail til nye medlemmer 

• Punktet bliver behandlet på næste møde. 
 

2.3. Gavekort 

• Punktet bliver behandlet på næste møde. 
 

3. Kommende møder og arrangementer. 
3.1. Sommerfest  

• Dato fastsat til 12. eller 19. august. Det skal afklares hvem der ønsker at afholde 
sommerfesten. 
 

3.2. Aktiv Fritid 

• Det forventes at være 27. august, afventer invitation fra Allerød kommune. Det 
er hensigten at ORCA vil stille op med den nye RIB. 
 

3.3. Klassekampen  

• Dato er fastsat til 3. september, Karin Due står for arrangementet som foregår i 
Engholm svømmehal. 

 
3.4. Ny dato for bestyrelsesmøde i oktober 

• Ny dato fastsat til 24.oktober 2022 (afholdes hos Martin) 
 

4. Nyt fra udvalg. 
4.1. Instruktører 

• Som et oplæg til bestyrelsen skal det overvejes om ORCA fremadrettet skal 
opfordre til CMAS *** i stedet for Dykkerlederkurset. Meget af indholdet i 
Dykkerlederkurset er indeholdt i CMAS *** og kurset er billigere. Dette skal 
tages op som forslag til på næste generalforsamling. 

• Af kurser i år bliver der udbudt både CMAS*, CMAS** og CMAS*** og det 
overvejes at tilbyde et årligt 1.hjælpskursus på RIB. Øvrige kursus kan blive 
tilbudt efter behov. 

 
4.2. Instruktørmøde 24. marts 

• Afholdt som planlagt, der er uklarhed over betydningen af det nye CMAS-
reglement omkring dykkerdybden, skal afklares yderligere. 

 
4.3. Materieludvalg. 

• Spækhuggeren skal sættes til salg og skal derfor klargøres. Klaus sætter den til 
salg for 120.000 kr. 

• Der har været ønske om at bytte rundt på instrumenterne (plotter, sidescanner, 
navigation) mellem Havheksen og Spækhuggeren. Inden dette arbejde 
påbegyndes skal der indhentes et tilbud på køb af nyt udstyr til Havheksen. 
Materialeudvalget (Klaus) vil indhente et tilbud som forelægges bestyrelsen.  

 
4.4. Opsamling fra materialedag 23. april 



 

 

• Enighed om et godt arrangement hvor der blev udført et stort arbejde fra 
mange medlemmer i klubben. 

 
4.5. Webudvalg 

• Intet nyt. 
 

5. Nyt udefra. 
5.1. Kultur, Idræts- og Fritidsudvalgets dialogmøde 21. marts 

• Formanden deltog i mødet hvor der blev oplyst om en række tiltag og delt en 
masse informationer. Det er hensigten, at der tildeles yderligere penge til 
området og udvalget fremover vil assistere klubberne omkring søgning af 
fondsmidler.  
 

5.2. Reklame for ORCA i Kulturbanken i Lynge 21. april 

• Per Hørning og Klaus har fortalt om dykning i kulturhuset i Lynge torsdag den 
21/04-2022. Arrangementet bidrog til positiv omtale for ORCA. 

 
5.3. DSF-repræsentantskabsmøde 24. april. 

• Formanden og to andre medlemmer af bestyrelsen deltog på mødet hvor 
årsberetning, økonomi og det faldende antal medlemmer blev gennemgået. 
Som en ændring vil DSF gøre brug af Idrættens kompetencecenter på visse 
områder til at varetage visse funktioner. Dette inkluderer bla. økonomi og det 
retslige arbejde. Det fulde referat fremgår af DSF’s hjemmeside.  

 
 

6. Gennemgang af to do liste 

• Gennemgået og opdateret. 
 
7. Eventuelt 

7.1. Svømmehalsfordeling 

• Jørn arbejder fortsat på, at ORCA kan tildeles tidsrummet om lørdagene kl. 
12:00-13:00 hvor Sigma svømmerne ikke anvender hallen.  
 

7.2. Afklaring af navn for nye RIB. 

• Dette emne blev kort berørt, men ingen yderligere afklaring. Indtil videre 
hedder den Havheksen som den forrige ejer navngav. 

 
 


