
Generalforsamling 28/2-2012 

REFERAT fra 

 

Generalforsamling i Vandbisserne. 

 

Tirsdag den 28. februar 2012 klokken 19:00 

 

i Melhøjstuen i Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, Skovvej 18, 8382 Hinnerup 

 

 Dagsorden: 

 

Velkomst til de 20 fremmødte ved en oplagt Formand Claus Mørup. 

 

1) Valg af dirigent (Bestyrelsen peger på Mikael Bugge Andreasen) 

 

Valget blev modtaget uden andre kandidater. 

Mikael Bugge Andreasen blev også valgt til referent 

 

Herefter blev Generelforsamlingen erklæret gyldig. 

 

2) Formandens beretning (v. Claus Mørup) 

 En flot fremlagt Årsberetning, som er vedlagt som bilag. 

Årsberetningen blev godkendt uden særlige spørgsmål eller kommentar 

 

3) Revideret regnskab forelægges 

Regnskabet blev gennemgået ved Kasser Tino Hansen. 

Regnskabet blev godkendt 

 

4) Indkomne forslag 

Der var indkommet to rettidige forslag til Bestyrelsen. 



Begge er forslag om vedtægtsændringer. 

A. "   - Ungdoms SCUBA afdeling fra 13-15 år. Bestyrelsen laver et regelsæt for ungdomsdykning 

    - Seniorafdelingen fra det fyldte 16. år" 

 

Ændres til: 

 

 "   - Ungdoms afdeling til og med det fyldte 21. år. Bestyrelsen laver et regelsæt for ungdomsdykning 

    - Seniorafdelingen fra det fyldte 22. år" 

 

B. "Ved optagelse af medlemmer under 18 år kræves forældres/værges skriftlige tilladelse." 

 

Ændres til: 

 

"Ved optagelse af medlemmer under 18 år kræves forældres/værges tilladelse." 

 

Forslag A blev godkendt og Forslag B blev forkastet af Generelforsamlingen 

 

  

 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsen konstituerer sig selv) og 2 suppleanter vælges 

John Bomholt ønskede ikke genvalg og udskiftes med Thit Olsvig 

Preben Mortensen Genopstillede ikke og udskiftes med Phillip Dan Birkefeldt 

Mikael Bugge genvalgt 

Desuden opstillede Christian Bager og får en plads i Bestyrelsen i Ad Hoc situationer 

 

6) Eventuelt 

- Bestyrelsen opfordres til at sætte en Pro Guard på skruen 

- Efter en lang snak om indkøb af kompressor mv. opfordres Bestyrelsen til at kigge på tilbud på kompressor 

og tage stilling til indkøb heraf. Dette kombineres med de eksisterende tilbud om brug af egen lille 

kompressor (x2) og luftordning hos Bent Tovgaard 



- Efter en lang snak om salg af den lille båd, opfordres det til at båden beholdes endnu et år 

 

Efter Generalforsamlingens afslutning var der en grundig indføring i hjemmeside, herunder hvordan den 

nye kalender virker. Der var desuden flere billedoplæg fra forskellige ture klubbens medlemmer har været 

på i 2011  

  

 

REFERENT:  Mikael Bugge Andreasen 

 

  

 

Bilag, formandens beretning: 

 

Formandsberetning ved Vandbissernes Generalforsamling 28. februar 2012. 

 

Velkommen til generalforsamlingen. 

 

Ganske kort om status i klubben kan jeg fortælle at vi er ca. 40 medlemmer, samt 30 børnedykkere. 4 er i 

gang med OWD/AOWD, og det er igen John og Omar, som er instruktører. 

 

Der er overført penge til en bunden konto, som skal bruges som opsparing til en ny båd, når den tid engang 

kommer. 

 

Den gamle kompressor er ombygget til el-drift, og installeret permanent i Hinnerup, og den bliver brugt en 

del. I løbet af året har bestyrelsen snakket en del om at få en større kompressor og mulighed for at blande 

Nitrox. Senere i aften, vil jeg gerne høre om jeres ønsker og meninger omkring nitrox og større kompressor, 

så vi kan finde ud af, hvad den kommende bestyrelse skal arbejde for… 4.000 for opsætning, 2.000 for ilt 

om året, 50.000 til 100.000 for en kompressor. 

 

Den nye kompressor, som stadig kører på benzin, kan lånes eller bruges hos Tino. 

 



Den lille båd er blevet brugt under 5 gange i løbet af året, på trods af, at det er gratis at bruge den. Den 

store både har været på en del ture, og der er pt. Ved at blive lavet service på den, da der er lidt lækage 

omkring styrtøjet, og måske en skæv skrue. 

 

Planlægningsmødet sidste år var vel besøgt med ca. 20 vandbisser, og der blev lavet en rigtig god kalender, 

som kunne give fede dyk til alle, hvis bare vejret havde været med os… Næsten alle båddyk blev aflyst, eller 

var præget af extremt dårligt vejr, så der var ikke så meget vragdykning i Århus Bugten, som ønsket… Men 

der blev planlagt og gennemført en tur til Malta, hvor Steen og André lagde et stort stykke arbejde i at 

arrangere fly, overnatning og dykkecenter. Det blev til 10 gode dyk til 6 vandbisser, og et styk påhæng. En 

rigtig god tur, som jeg håber, kan gentages med endnu flere Vandbisser i 2012. 

 

Derudover har der været ca. 20 planlagte dyk, og et ukendt antal dyk, som har været planlagt 

medlemmerne imellem. Dejligt med så mange aktiviteter, men husk at der altid er plads til flere dykkere i 

vandet:-) 

 

Hjemmesiden har fået en overhaling, og er flyttet til et nyt system, hvor der er nogle muligheder for 

medlemmene til at kommunikere mere med hinanden, og skrive beretninger uden at skulle have det 

godkendt af bestyrelsen eller en moderator. Det forpligtiger selvfølgelig også alle medlemmer til at skrive 

en kort beskrivelse, når man har været ude at dykke – vi vil så gerne vide, hvad vi er gået glip af! 

 

Man skal selv oprette sig som bruger på siden, og efter godkendelse, er man klar til at være aktiv og melde 

sig til aktiviteter på siden. 

 

Vi har som vanligt svømmehallen hver søndag, hvor det er muligt at komme ned og svømme, slappe af og 

teste udstyr. Pt. er der 30 børnedykkere og et OWD hold i vandet næsten hver gang, men på bunden af det 

dybe, er der masser af plads til at lege, og blive 100% klar til at komme ud i det store vand, hvis der skal 

bankes lidt rust af udstyr eller dagsform… 

 

I løbet af 2011 har jeg og andre fra bestyrelsen snakket med flere medlemmer, som gerne ville have nogle 

flere hverdagsdyk i kalenderen, da weekenderne typisk er optaget til mange andre ting. Vi vil rigtig gerne 

støtte op omkring dette, og vil derfor opfordre alle som planlægger spontane dyk til at lægge dem på 

hjemmesiden, men også at tage kontakt til andre dykkere, som måske kunne tænkes at ville med ud og 

dykke. En del af de unge dykkere er blandt dem, som gerne vil kontaktes, ligeledes var sidste års OWD hold, 

og lur mig, om det ikke også kommer til at gælde vores nuværende OWD hold:-) 

 

Jeg håber at vi i løbet af 2012 kan få hjulpet vores nye OWD hold godt i gang med at dykke, og måske være 

lidt mere åbne for at tage kontakt til hinanden for at trække alle med ud til vandet. Hjemmesiden håber jeg 



kan understøtte dette, samt adresselisten, hvor man kan finde telefonnumre til en masse folk, som måske 

bare lige venter på at få en SMS om et fedt dyk i weekenden… 

 

Der er altid plads til én til, og alle kan være sikre på at få en makker, hvis man ikke lige har sin sædvanlige 

makker med under armen:-) 

 

Vi ses derude:-) 


