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Referat fra Generalforsamling i Vandbisserne 

 

6. marts 2013 

 

  

 

1) Valg af dirigent + referent 

Mikael Bugge Andreasen stiller op og valgt 

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt 

 

2) Formandens beretning 

Læs beretningen til sidst på denne side 

 

God tilbagemelding på Bestyrelsens arbejde med at få arbejdet med kompressor udført 

 

Beretningen er godkendt 

 

3) Revideret regnskab forelægges 

fremlægges af formanden da kasseren er væk 

 

Årsregnskabet er på minus 18293 

Klubben er dog stadig valid med en samlet kassebeholdning på 111717 kr. 

Heraf  52000 kr. bundet i opsparing til båd 

 

Regnskabet er godkendt af revisor 

 

Regnskabet er godkendt af Generalforsamlingen 

 

 



 4) Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag 

 

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

Alle ønsker genvalg og alle takker for valget. 

 

6) Eventuelt 

- Bådtrailer er til reparation for bremseproblemer 

 

- Der er store problemer med at klubbens bly og scubaudstyr forsvinder. 

Det er en stor udgift for klubben. Så formanden sender en efterlysningsmail rundt.  

Det forslås at klubbens udstyr fremover forefindes ved medlemmer af klubben 

(se på hjemmesiden). Såfremt udstyret skal lejes af medlemmer, skal medlemmer med udstyr kontaktes, så 

de kan udlevere udstyret.  

I perioden hvor der er dykkerhold, har dykkerholdet udstyret hjemme, så det kan hentes hos dem. 

 

 Referat skrevet af Mikael Bugge Andreasen 

 

Bilag, formandens beretning 

 

Velkommen til generalforsamlingen i Vandbisserne 2013. 

 

Ganske kort om status i klubben kan jeg fortælle at vi er 47 medlemmer, samt 33 børnedykkere. 5 er i gang 

med OWD/AOWD, 4 er i gang med Dive Master, og det er igen John og Omar, som er instruktører på alt. 

 

I løbet af året har en del af klubbens økonomiske overskud fået lov til at komme tilbage til medlemmerne i 

form af et mixer/blender kursus, ilt til dekantering og en ny stor kompressor. Bestyrelsen er meget glade 

for den løsning, som er blevet lavet, og vi har da også kun hørt gode tilbagemeldinger fra medlemmerneJ 

 

I løbet af 2012 blev det til en Norges tur med 14 deltagere. Det var dejligt at se så mange Vandbisser i 

Norge, og det var en helt fantastisk tur. Malta blev besøgt af 4 Bisser. Vi var på Langeland for at hente 

båden efter servicering, og der blev dykket lidt vrag – ikke så meget som vi gerne ville, for som mange 



sikkert har hørt, så var der meget tåget og nogle af vragene ligger i sejlrenden… Frederikshavn blev besøgt 

at i alt 16, da det var målet for årets familietur. Det var elendige forhold at dykke i, så det blev kun til et 

enkelt dyk i Skagen, men på vej hjem var vi i Mariager Fjord for at se Haakon. Det var til gengæld et rigtig 

godt dyk. Da vi havde båden i vandet og en masse unger med i bilerne, så skulle alle jo ud og sejle stærkt på 

Fjorden, og der var en masse, som fik en god tur (og en enkelt fik en svane i hovedet!). 

 

Ellers er det blevet en del ture rundt omkring i Lillebælt, Aarhus Bugten og Silkeborg Søerne. I Almind Sø 

blev der uddannet en håndfuld Rescue Divers, og det er jo glædeligt at se, at flere af dem i dag er i gang 

med Dive Master. I Aarhus Bugten fik vi besøgt et vrag, som Christian og jeg længe har ønsket at se, og det 

vil helt sikkert også blive genstand for endnu nogle dyk i løbet af 2013… De få oplysninger som vi havde 

efter et enkelt dyk er indsendt til Mikael Rask Vendelboe, så de kan komme med i hans projekt om Aarhus 

Bugtens vrag. 

 

Divers Night blev holdt sammen med Bunden i Aarhus, og det var en rigtig hyggelig aften. 

 

Vi fik også uddannet et par nye OWD/AOWD’er 

 

Jeg håber at vi i løbet af 2013 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 og 

Facebook 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… 

 

I det kommende år er der ikke store planer for klubben, kun for dykkene, så min overbevisning er, at vi 

kommer ind i et år med masser af god dykning, en god økonomi i klubben, og en masse hyggelige timer 

sammen. 


