
Generalforsamling 2018 

1) Valg af dirigent 

Claus Mørup 

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 14.706 kroner.  

 

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 

Claus Qvist Krüger. Ønsker genvalg 

 

Christian Bager. Ønsker genvalg 

Peter Andersen. Ønsker genvalg 

 

Egenstemmigt valgt 

 

  

 



6) Eventuelt 

Intet under evt. 

 

Formandsberetning Vandbisserne for året 2017 

 

Endnu et år er gået, og det har været et stille år for klubben. De sidste par år har der været store udgifter i 

forbindelse med indkøb af kompressor og reparation af båden. Så det var helt planlagt, at der ikke skulle 

ske det store økonomisk i 2017. 

 

Opbevaring af båden er gået over alt forventning, og vi har nem adgang til den. Campingly har været meget 

lydhøre overfor vores ønsker, og vi har fået en god plads. 

 

Børnedykkerne var 29, så de har endnu en gang givet gode penge til klubben. Voksne dykkere er desværre 

faldet en del, så kun 31 er meldt ind i DSF. En tilbagegang på 6 dykkere. Dem der har meldt sig ud har ikke 

givet udtryk for utilfredshed med klubben, men de har bare ikke dykket i lang tid, og ønsker ikke at gøre det 

lige foreløbigt. 

 

Generelt er der ikke så mange der dykker, og det er en gruppe på 6-8 mand som har været afsted på turene 

i Danmark. Malta kunne dog trække nogle stykker med, som synes at varmt vand er sjovere end koldt vand 

– dejligt at der er muligheder for alle! I svømmehallen ser vi en del af dem, som ikke dykker, så klubben 

bliver brugt af forskellige folk med forskellige ønsker. 

 

Vi har brugt lidt ressourcer på at få lavet nogle videoer til YouTube, som er blevet delt på sociale medier, og 

denne opmærksomhed samt en del prøvedyk har fået samlet et OWD hold, som er gået i gang i starten af 

2018. 

 

Jeg håber 2018 vil bringe en masse gode dyk, og for mit eget vedkommende glæder jeg mig til vrag-turen til 

København og til at komme ud og søge efter vrag, når vandet ikke længere er stift. 

 

Vi ses i vandkanten! 


