
Generalforsamling 2016 

1) Valg af dirigent 

Mikael Bugge 

Generalforsamlingen er indkaldt i rette tid 

 

  

 

2) Formandens beretning 

Claus Mørup fremlagde beretningen over året i vandbisserne. Der var ikke uddybende spørgsmål til 

beretningen, som herefter blev godkendt.( se. Bilag) 

 

  

 

3) Revideret regnskab forelægges 

Tino Hansen fremlagde regnskabet. Årets overskud var på 30.000 kroner. Der blev spurgt ind til hvad 

punktet DSF/PADI indeholdt. Denne post indeholder udelukkende betaling til DSF. 

Der var spørgsmål til posten, depositum til medlemmer. Dette er angående medlemmer der har lånt udstyr 

i forbindelse med uddannelse. Der var stadig kursister der var igang, så derfor bliver depositum returneret 

når kurset er overstået. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

  

 

4) Indkomne forslag 

Ingen forslag 

 

  

 

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

På valg: 



Claus Mørup. Ønsker genvalg 

Tino Hansen. Ønsker genvalg 

Philip Birkefeldt. Ønsker ikke genvalg 

 

Christian Bager. Ønsker 

Mikael Bugge. Ønsker genvalg 

 

Claus Qvist Krüger ønsker valg til bestyrelsen. Egenstemmigt valgt 

 

  

 

6) Eventuelt 

Intet under evt. 

 

  

 

Formandsberetning Vandbisserne for året 2015 

 

2015 var desværre året hvor vi kom ud i nogle store og uforudsete udgifter – kompressoren døde og 

desværre tog den adskillige flasker og regulatorsæt med i købet. Det resulterede i udgifter til servicering og 

rensning af en del udstyr, da kompressoren havde fyldt olie på flaskerne i stedet for luft. De sidste mange 

års største beslutning stod for døren og en enig bestyrelse sendte et forslag i høring i klubben, og heldigvis 

var der enighed hele vejen rundt – der skulle bruges 75.000 på en ny kompressor. Efter alt for meget bøvl 

med leverandøren og en transportskadet kompressor, er det hele trods alt endt godt, og vi har i dag en ny 

kompressor. 

 

I perioden hvor kompressoren var ude af drift, stillede Aarhus Sportsdykkerklub deres anlæg til rådighed for 

os, og for det, skal de selvfølgelig have stor tak! 

 

Årets dykkerture har ikke fyldt hele kalenderen ud, men alligevel har vi været i Norge, i Lillebælt, i Silkeborg 

søerne, ved Ærøsund og i Aarhus bugten. Så det må siges at der har været fokus på kvaliteten af dykkeneJ 

 



Medlemstallet er svagt dalende, men vi er stadig et godt stykke over 40 medlemmer, og vi har en fornuftig 

økonomi i klubben – der er ikke samme opsparing som tidligere, men til gengæld har vi så den nye 

kompressor (den er dog først betalt i 2016, hvorfor dette ikke ses i regnskabet for 2015). 

 

I løbet af året har vi fået uddannet 4 OWD’ere, 1 AOWD og en Dive Master. Forløbet var desværre lidt 

rodet, da der var en del afbud og nogle rejser kom på tværs af uddannelsesdykkene, men de kom i vandet, 

og fik deres certifikaterJ 

 

Mine personlige ønsker for det kommende er en del flere dyk i kalenderen – det er lidt som om det er de 

samme få folk, som lægger noget i kalenderen, og når vi er afsted, er der helt sikkert plads til flere dykkere i 

vandet… En anden ting er hjemmesiden – eet af ønskerne til siden, da vi lavede den tilbage i 2012 var, at 

ale kunne lægge artikler og turbeskrivelser ind, uden at skulle have fat i en site administrator. Desværre er 

der ikke kommet andet end 7 artikler ind – sørg endelig for at få lavet en kort beskrivelse af jeres dyk, så vi 

andre ved, hvad vi er gået glip af;-) 

 

Jeg glæder mig rigtig meget til 2016, hor jeg tror på, at vi får nogle flere dyk og får konsolideret økonomien 

efter kompressorindkøbet, som forhåbentlig var den sidste store investering i de næste par år. 

 

Vi ses i vandkanten! 


