
Referat 
1) Valg af dirigent 

Claus Mørup blev valgt 

2) Formandens beretning 

Læs beretningen efter referatet 

3) Revideret regnskab forelægges 

Regnskabet blev godkendt. Overskud på 16.425,- 

4) Indkomne forslag 

Ingen 

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

Christian Holm og André blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer og Christian Bager og Margit blev valgt 

som suppleanter. 

6) Eventuelt 

Hvordan skriver man medlemskort ud fra DSF, nu hvor de ikke længere trykkes på plastic? 

Kan der komme nogle faste dykkerdage i kalenderen, ca. 1 per måned, hvor vi så ved at vi skal afsted, men 

måske ikke ved hvorhen? 

 

Formandens beretning 
2021 var endnu et Corona-år. Vi blev lukket ned i vinterhalvåret, så vi ikke kunne gennemføre 

børnedykning, på trods af at vi have børn nok tilmeldt. Pga. nedlukningen var det heller ikke muligt at 

gennemføre OWD certificering, så generelt var der meget stille i klubben i foråret. 

Men hvad der blev mistet i svømmehallen blev der heldigvis taget revance for i havet. Når jeg kigger 

gennem kalenderen, var der rigtigt mange dyk – 22 stk i kalenderen, og så alle dem, som ikke nåede at blive 

slået op, fordi det var dag-til-dag planlægning. Så der har altså været rigeligt med mulighed for at komme i 

vandet – Corona eller ej! 

I forbindelse med Aarhus Festuge mødtes vi også en håndfuld til open air visning af kultfilmen ”The Big 

Blue”. Inden filmen var der stegt flæsk med persillesovs – en helt igennem hyggelig aften, helt uden at 

komme i vandet      

2021 har ikke budt på uforudsete udgifter, og vi kommer da også ud af året med et fornuftigt resultat – vi 

kan virkelig se effekten af de tiltag vi lavede for at minimere udgifterne for et par år siden. Årets resultat er 

også båret af, at de manglende børnedykkere udløste et tilskud Corona tilskud på den manglende indtægt. 

 


