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Referat fra generalforsamling i Odsherred Dykkerklub 11/3-2018 
 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Af de 11 tilmeldte var 8 mødt og 3 deltagere 

havde meldt afbud. 

 

1. Dirigent: Christian Hertzog blev valgt som dirigent. 

 

2. Stemmetæller: Hvis det kom til afstemning, ville der blive valgt en stemmetæller. Det blev der 

ikke brug for. 

 

3. Formandens beretning, Stig Lyngby fremlagde sin beretning for 2017, hvor han fortalte at: 

- Kompressoren har kostet mange kræfter i 2017, begyndende med istandsættelse af garagen 

og BD30 brandbeskyttelse af loft og porte, Kompressoren, luftbank, fyldepanel og automatik til 

styringen er installeret opgaven er godt i vej og den mangler kun lidt. 

- Der blev uddannet 3 CMAS* dykkere 

- Der blev påbegyndt uddannelse af 3 CMAS ** dykkere 

- ODK har fundet et nyt skibsvrag på Odden, men pga. det dårlige vejr og de relative svære 

forhold ved dykning på revet, nåede vi ikke at få dykket på vraget i 2017. 

- RIB-båden har kun sejlet 8 ture, pga. det dårlige vejr og motorproblemer. 

- På grund af motorproblemer på Ribben, blev et par ture aflyst og det lykkedes ODK at få 

gennemført en tur sammen med Aquanaut til Johannes L. 

- ODK har afholdt mere end 150 prøvedyk i samarbejde med Asnæs, Vig og Nykøbing 

svømmehaller. 

- Christian, har skaffet ODK en rabat ordning med OK og vi håber at mange medlemmer vil 

støtte klubben ved at tanke via OK. 

- Vi har opnået stabilt medlemsniveau og ved udgangen af 2017 kunne ODK rapportere 71 

medlemmer til Odsherred Kommune, hvilket vi er meget godt tilfredse med, til trods for en 

svær periode uden adgang til luft. 

 

Formandens beretning blev godkendt.  

 

4. Regnskab for 2017, som viste et overskud på 7.028,14 kr., takkete være god støtte fra Odsherred 

Kommune til vores kompressor, Stor tak til Odsherred Kommune. 

 

Budget for 2018, blev præsenteret og det forventede underskud på ca. -4.579 kr. ser ud til at blive 

bedre end forventet, da vi har fået flere elever på holdet og forventer ekstra indtægter på ca. 

7.500 kr. det vil medføre et overskud på ca. 2.500 kr. 

 

Regnskabet og Budget blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag: Der var indkommet et forslag om fremtiden for ODK web. Efter en del 

drøftelser blev det besluttet at Torben overtager opgaven og at den tillige skal omfatte den 

lukkede facebook gruppe. 

 

Torben Legaard vil gerne prøve kræfter med at få vores web i en bedre forfatning. Det blev aftalt 

af Casper får lavet login til Torben og der bliver aftalt en dag med Casper så Torben kan kikke på, 

hvordan det virker.  
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6. Valg til bestyrelse:  

Formand, Stig Lyngby er valgt som formand.  

Sekretær, Katrine Muxoll er valgt som sekretær. 

Næstformand, Christian Hertzog ikke på valg. 

Kasserer, Casper Jensen for 1 år. 

Bestyrelsesmedlem, Kim Saaby, ikke på valg. 

Marianne Lyngby valgtes til regnskabsfører udenfor bestyrelsen med fuldmagt til banken. 

 

7. Valg af 1. og 2. suppleant: 

Som 1. suppleant valgtes Niels H Jensen. 

Som 2. suppleant genvalgtes William Hertzog. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

Formand, Stig Lyngby 

Næstformand, Christian Hertzog 

Sekretær, Katrine Muxoll  

Kasserer, Casper Jensen 

Bestyrelsesmedlem, Kim Saaby 

1. suppleant, Niels H Jensen 

2. suppleant, William Hertzog 
 

8. Valg af revisor: Henrik Lerfeldt blev valgt som revisor, og som revisor suppleant valgtes Mike 

Lyngby. 

 

9. Kontingent for 2019: stiger med 100 kr. 

- Dykker voksen vil koste 800 kr. pr. år. 

- Dykker under 18 år vil koste 680 kr. pr. år. 

- Vandtilvænning vil koste 425 kr. pr. år. 

 

10. Eventuelt: var fri snak og hygge og følgende blev drøftet. 

- Lars ønsker information om trykprøvning af flasker. Stig laver opslag og sender rundt til 

klubmedlemmerne. 

- Der ligger flasker i klubben, som skal renses (Mikkel 2 stk. og Henrik 1 stk.). Flaske renseren skal 

have skiftet gummi belægninger og Christian har påtaget sig at løse opgaven. 

- Strøm til flaskerenseren. Det skal undersøges om motoren kan køre på 230 VAC, alternativt 

opsættes stik med 380 VAC til flaske renseren. 

- Der mangler opsætning af nogle få meter kabel i svømmehallens maskinrum, så vi kan få flyttet 

380 VAC stikket væk fra det våde dykkergrej. 

- Låse og adgang til garagen. Vi kan konstatere at der forsvinder ting fra garagen, SL undersøger 

igen med svømmehallen, hvad vi kan gøre ved problemet. 

- MobilePay, Christian efterspurgte MobilePay igen og Marianne har påtaget sig at skaffer det til 

klubben. 

- Torben var interesseret i at ODK undersøger om der er opbakning til en sommertur til Sejerø for 

Dykkere og Juniordykkere. Hvis der er opbagning til en sommertur til Sejerø  vil det blive fra 29/6 

og frem. Vvi undersøger om første del af turen kan blive en Juniortur og den sidste del kan blive 

for dykkere. 
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- Christian vil gerne at vi finde ud af at lave en tur til Rødehavet evt. sammen med andre. Vi vil 

undersøge muligheden for at deltage sammen med andre på en arrangeret til Rødehavet. 

- Stig fortalte om eftersøgningsprojekt i Sejerø Bugt for at finde mini-ubåden der gik tabt for en del 

år siden. 

- Christian, vil gerne at vi får de simple stranddyk til at fungerer igen og har taget opgaven, Torben 

og Stig har lovet at hjælpe til med opgaven. 

- Der skal afholdes livredderprøve efter sommerferien. Når vi får en dato med livredder. ODK skal 

finde en ansvarlig for projektet (Her mangler vi en person, der vil tage sig af opgaven). 

- Christian vil gerne at vi finde ud af at lave en tur til Rødehavet evt. sammen med andre. 

- Stig fortalte at Odsherred Kommune har støttet ODK Juniordykker arbejde med 15.000 kr. til 

dragter i 2018. Det vil øge ODK’s muligheder for at udbrede Juniordykning til mange flere i 

Odsherred kommune. 

 

Planer for 2018: 

- Kompressoren mangler stadig: 

- Installation af luftindtag til det fri 

- Installation af udluftning med cyclon olie/vandudskiller til det fri 

- Installation af Nitrox, skal laves sammen med luftindtag 

- Installation af El-kabel 

- Male/spartle 

- Oprydning/rengøring 

- RIB-båden skal klargøres. 

- Ny spændingsregulator 12 DCV. 

- Lanterner virker ikke. 

- Brændstof filter kan med fordel flyttes til bagenden af båden. 

- Vi er i gang med et hold for CMAS* med 5+(4) elever. 

- Der vil blive afholdt livredderprøve efter sommerferien, når vi får fat i en livredder. 

- Der vil blive afholdt CMAS** kursus for 4+(3) elever sideløbende med CMAS* 5+(4) 

- Vinterperiodens prøvedyk vil vi prøve at gøre på en ny måde til efteråret i alle 3 svømmehaller i 

Odsherred Kommune og Stig har forespurgt Preben omkring prøvedyk i de andre haller i 

2018/19. 

- Vi håber at finde et nyt vrag i 2018 og få TV2/Øst med på tur. 

 

Tak til alle vores hjælpere igennem året og en særlig tak til: 

- Stor tak til Odsherred Kommune for 31.000 kr. i 2017 til vores kompressor. 

- Stor tak til alle ODK’s hjælpere i 2017 

- Christian, for at skaffe ODK en rabat ordning med OK. 

- Henrik, Niels og Egon, for gentagen hjælp med prøve dyk. 

- Niels’ store hjælp med design, bygning, installation og dokumentation af styring til 

kompressoren. 

- Lasses mor (Jeanette) for dykker kage 

- Christian og Kristian for hjælp med bådmotoren. 

- Stor tak til Odsherred Kommen for 15.000 kr. i 2018 til Juniordykker udstyr. 

 


