
Bestyrelsesmøde Juggernaut 20. marts 2012 

Til stede: Peter Madsen, Hans Foldager, Jonas Pedersen og Torben Jastram 

Afbud: Kristian Jaquet 

 

1: Valg af referent: Torben Jastram 

 

2: Punkter til evt.: 

 Indbrud i klubhuset 

 Flaskeeftersyn 

 

3: Konstituering: 

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamling. Peter Madsen blev på 

generalforsamlingen genvalgt som formand. Bestyrelsen konstituerede sig derud over 

således: 

 Hans Foldager, næstformand 

 Peter Madsen, kasserer 

 Kristian Jaquet, menigt bestyrelsesmedlem 

 Torben Jastram, menigt bestyrelsesmedlem 

 Jonas Pedersen, menigt bestyrelsesmedlem 

 

4: Nyt fra formanden: 

Der har været lidt mødeaktivitet i Havneforeningen, men ikke noget der for alvor har 

været alvorligt vedkommende eller bekymrende for Juggernaut. Der er mest snak om 

brugen af slæbestedet og lign. 



Og så forventer vi, at der bliver uddannet et hold snorkeldykkere efter påske – 3 stjernede. 

Undervisning i svømmehallen v/ Per Thorsen. 

 

5: Nyt fra udvalgene: 

Bådudvalg: Holder møde snarest. Det er planen at skifte vinduer i Pølsevognen, der ellers 

sejler ”som en drøm”. 

Turudvalg: Arbejder på en tur til Frederikshavn til maj. Desuden bliver der en tur med 

”Svartluga” 

 

6: Nyt fra kassereren: 

Økonomien ser fornuftig ud, og de fleste har betalt kontingent til tiden. 

Vi vil bruge nogle penge på klubhuset inden længe, hvor der blandt andet skal installeres 

nye el-radiatorer. Vi forventer at indkalde til en arbejdsaften en tirsdag sidst i april, hvor 

næstformanden har lovet at stå for bespisningen af det arbejdende folk. 

 

7: Evt. 

Flaskeeftersyn. Der indkaldes til flaskeeftersyn til afholdelse omkring 1. maj. 

Indbrud. Der har været indbrud to gange på relativt kort tid, og det er træls selvom vi slap 

heldigt. Pengekassen tømt og vores projektor er stjålet. 

For at undgå dette fremover vil vi indføre ”pengeløs klub” så afregning for dykkerture 

samt øl/vand skal være et stregsystem, som så skal opgøres hvert kvartal og betales med 

bankoverførsel. Desuden vil vi etablere sensorstyret belysning på bagsiden af klubhuset, 

samt skilte i vinduet med ”her forefindes ingen kontanter eller andre værdigenstande”. 

 

Århus 20. marts/Torben Jastram 

 

 


