
Generalforsamling 2014 

1. Dirigent og referent 

Mikael Bugge Andreasen valgt 

 

2. Formandens beretning 

Formanden Claus Mørup fremlagde årets gang og modtog stor ros for sit arbejde gennem året. 

Der var positive kommentar i forhold til 20 årsjubilæet. 

Beretningen blev godkendt 

 

3. Regnskab 

Kasser Tino Hansen fremlagde årsregnskabet. 

Der har været et underskud på 20.000 kr, så der er brugt ef egenkapital. Underskuddet skyldes større 

vedligehold af materiel og reparation af båd. 

Tino undersøger desuden muligheden for at skifte pengeinstitut, da klubbens aftale for nuværende er 

udløbet. 

Regnskab blev godkendt 

 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke nogen 

 

5. Valg 

På valg er Phillip, Mikael, Thit og Claus 

Alle ønsker genvalg og alle blev genvalgt uden modkandidater 

 

6. Eventuelt 

En længere snak om udstyr, endte i en beslutning om, at alt udstyr skulle kaldes ind. Claus gør det 

 

Der skal styr på sikkerheden i svømmehallen. 

Der skal være folk tilstede i svømmehallen, så der altid er minimum 2 tilstede når der er folk i vandet. 

Der skal være fokus på, at der ikke er børn der svømmer selv i forbindelse med fastelavn. 



 

Formandens beretning 

 

For at starte med det sidste nye, så fyldte klubben 20 år i går! 

 

Det er altså 20 år siden at Mikael og en flok knægte stiftede den klub, som vi nu sidder i. Der er helt sikkert 

sket rigtig meget inden for dykningen i de 20 år. Fra at være noget som man kun gjorde, hvis man ønskede 

at leve på kanten, til at være noget vi træner børn i at gøreJ 

 

Jeg selv har kun været med i 5 år, men det har helt sikkert været nogle spændende år – både for mig som 

dykker, men også for klubben. I dag er vi en klub med ca. 50 medlemmer, et stigende medlemstal, et årligt 

OWD hold på 4-5 elever, et par DiveMaster elever, årlige ture til Norge, Malta og Tunø, bare for at nævne 

nogen af de tilbagevendende aktiviteter. 

 

Klubben har en god økonomi, en god kompressor, dekanteringsænlæg til Nitrox og en velfungerende båd. 

Hvad kan man ønske sig mere? Nå ja, lidt flere dyk kan man vel altid ønske sig, men det er ikke altid let at få 

kalenderen til at passe med alle aktiviteterne på hjemmefronten. Det har givet sig lidt til udtryk i antallet af 

deltagere på ture til både Norge, Malta og småturene i båden eller til Lillebælt. Jeg kunne rigtigt godt tænke 

mig at se nogle flere medlemmer i vandet, men jeg ved ikke helt, hvordan vi skal få folk ud. Jeg håber at vi 

efter generalforsamlingen kan brainstorme lidt på dette, så bestyrelsen har nogle idéer til initiativer, som 

kan gøre at vi får vores OWD elever introduceret til nogle gode dykkersteder og måske får trukket nogle af 

de gamle og halvrustne medlemmer ud i vandet igen… 

 

2013 har for klubben været et relativt stille år – også hvis man kigger på den økonomiske situation. Vi 

lavede investeringer i nyt udstyr og kompressor i 2012, og der har kun været lidt udgifter til vedligehold og 

servicering i 2013. Stor tak til Philip og Christian Bager for det store arbejde, som er lagt dér! Men når jeg 

skriver relativ, så er det fordi vi havde et uheld med båden, som endte med at komme til at koste os ca. 

16.000 kroner – ca. det beløb vi havde på driftskontoen. Derfor blev der heller ikke sat yderligere til side til 

opsparing til ny båd, som planlagt. Så bådkontoen indeholder stadig ca. 50.000 kroner. 2014 bliver så 

forhåbentlig året hvor vi kan konsolidere økonomien, og få lidt overskud på driften igen. Dette skal ikke 

læses som et forsøg på at gemme alle pengene væk, for pengene er medlemmernes, og skal ud og arbejde 

for medlemmerne! 

 

Jeg vil gerne slutte med at sige tak til bestyrelsen for at ville lægge deres fritid og arbejdskraft i klubben. 

Trænerne til Børnedykning skal også have en stor tak for deres engagement og vilje til at stille op for 

klubben (og generere et overskud på ca. 12.000 kroner på denne ene aktivitet). Vores instruktører skal også 

på listen over dem, som lægger rigtig meget tid i klubben, når de år efter år uddanner nye elever og 

videreuddanner os gamle. Og så en tak til alle de unavngivne, som altid siger ”Det skal jeg nok gøre…” når 

man ringer og spørger, om de ikke lige kan hjælpe til med et eller andet større eller mindre projekt! 



 

Jeg håber meget på at vi går ind i et 2014 med godt vejr i weekenderne, så vi kan komme ud og dykke med 

båden, og nogle fantastisk lyse aftener, så vi kan komme på fyraftensdyk. 

 

Vi ses i vandkanten:-) 


