
Generalforsamling 2015 

   1) Valg af dirigent 

Mikael Bugge 

Generalforsamlingen er indkaldt i rette tid 

 

   2) Formandens beretning 

Se bilag 

Godkendt 

 

   3) Revideret regnskab forelægges 

 Flere lejer udstyr 

Flere elever 

Få nyanskaffelser og ingen skader på udstyret Godkendt 

 

   4) Indkomne forslag 

Der er indkommet et forslag om der skal laves studierabat for studerende? 

Forslaget gav anledning til en dialog om hvem der skal have rabat, herunder om bestyrelsen skal tage fat i 

udfordringen eller om studerende også indbefatter lærlinge. 

Der er 4 medlemmer under 25 

 

Tilsagn: 

Der skal ikke være forskel i kontingent 

Det skal være som i andre klubber 

Det skal være for at tiltr kke unge 

De unge har ikke samme ramme som voksne 

Klubbens muligheder står til r dighed gratis for alle, så jo mere de bruges jo mere får man for sit kontingent. 

Der er gratis ilt og kontingent er lavt i forvejen. Vi skal fastholde aldersgrænsen på 21. Et mellem kontingent 

kan evt. fastholde flere unge. Lad kontingent blive halvt og lav brugerbetaling... Det vil nok gøre at klubben 

ikke kan betale for service mv.. Med mindre det bliver høj brugerbetaling. 

 

6 for 



4 imod 

1 neutral 

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget 

 

 

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

På valg: 

Tino Hansen. Ønsker genvalg 

Christian Holm. Ønsker genvalg 

Per Andersen. Ønsker 

Thit Olsvig. Ønsker ikke genvalg 

Mikael Bugge. Ønsker genvalg 

 

Christian Bager. Ønsker valg til bestyrelsen. Egenstemmigt valgt 

 

   6) Eventuelt 

Skal opsparingen investeres pga. den lave rente.. Nej 

 

Hvad med uddannelse i service af udstyr.. Mikael spørger Bent T. 

 

Kursus i mixer blender. Mikael spørger Bent T. 

 

Formandens beretning: 

 

2014 har været et stille år for Vandbisserne hvad angår investeringer, og vi vil forhåbentlig komme med et 

resultat, hvor vi kan få sparet lidt op til en ny båd, så vi har nogle penge, når den tid kommer. 

 

Til gengæld er der sket store ting i Danmark på dykkerfronten – vi fik sænket Ærøsund færgen, som er det 

første kunstige vrag i Dansk farvand. Vandbisserne ville være first-movers, så derfor var vi nede og dykke 

vraget allerede weekenden efter sænkningen. Der er helt sikkert mange, som gerne vil derned igen i 2015, 

for at se forskellen fra sidst! 



 

Derudover var der den traditionsrige tur til Flekkefjord, hvor Gudrun endnu en gang blev dykket. 

 

I 2014 kom der en gammel kending tilbage på programmet – Kreidesee. Turen blev lavet i bedste joint-

venture stil med Aarhus Sportsdykkerklub, og vi endte med at tage 6 mand derned. En rigtig god tur, som vi 

håber kan trække endnu flere Vandbisser i 2015. 

 

Vandbisserne var også repræsenteret ved Divers Night med 2 dykkere. 

 

Malta blev også besøgt, og det var endnu en gang en fantastisk tur derned, som denne gang bød på lidt nye 

destinationer, og en del gamle kendinge. 

 

Der blev også uddannet et nyt AOWD hold, og en enkelt Divemaster – tillykke til alle, som har fået et nyt 

certifikat! 

 

For vores børnedykkere blev der afholdt en dags-camp, hvor de kunne komme ud og lege og dykker med 

klubben. Arrangementet var en succes, selvom der ikke var så mange tilmeldte som håbet på. 

 

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 2015 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:-) 


