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Referat fra generalforsamling i Odsherred Dykkerklub 14/3-15 
 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og de 8 medlemmer, der var mødt op.  

 

1. Casper Jensen valgtes som dirigent. 

 

2. Der blev ikke valgt stemmetællere pga. de få fremmødte. 

 

3. Formanden, Stig Lyngby fremlagde sin beretning for 2014, hvor han fortalte at: 

- RIB-båden har sejlet 16 ture.  

- Der blev uddannet 4 CMAS* dykker 

- Der var 3 livreddere der bestod livredder prøven.  

- ODK fandt et nyt skibsvrag på Odden, TV2/Øst var med på en af de første ture til jacuzzi vraget, 

som vi kalder det. Det viste sig at være en sunket luksus husbåd, som gik ned under bugsering 

Æbletoft til Nykøbing Sj. 

- ODK deltog i Makrelfestivalen i Havnebyen. Der var lidt logistik problemer, som vi vil forsøge, at 

undgå, hvis vi deltager i 2015.  

- Der har været 2 artikler i lokalavisen. 

- ODK har afholdt mere end 100 prøvedyk i samarbejde med Asnæs og Nykøbing svømmehaller. 

- Vi har opnået god medlemsfremgang og har ved udgangen af 2014 rapporteret 83 medlemmer 

til Odsherred Kommune, hvilket vi er meget godt tilfredse med, i forhold til, at vi var nede på 39 

efter en del medlemmer meldte sig ud i foråret 2013. 

 

I 2015 planlægger vi at få RIB-båden klargjort.  

- Vi er i gang med et stort hold for CMAS* med 10+3 elever. 

- Der vil blive afholdt livredderprøve, når vi får fat i en, der kan udstede beviser. 

- Der vil blive afholdt CMAS** kursus for 6 elever sideløbende med CMAS* 

- Hvis der er medlemmer, der ønsker speedbåds certifikat, vil der blive oprettet hold. 

- Vinterens prøvedyk er overstået, og der vil blive prøvedyk igen til efteråret i svømmehallerne 

og vi forventer omkring 150 prøvedyk i alt i 2015. 

- Vi håber at finde et nyt vrag i 2015 og få TV2/Øst med på tur. 

 Kim og Knud Henning vil gerne arrangere en Pinse-tur til Nakskov. 

- Vi vil forsøge at arrangere en sommerlejr på Odden og opfordrer medlemmerne til at fortælle, 

hvilke uger 26 og 27 de har mulighed for at deltage, så vi kan holde lejr, når flest medlemmer 

kan. 

 

Formandens beretning blev godkendt.  

 

4. Christian fremlagde regnskab for 2014, som viste et overskud på lidt over 10.000 kr., så vores 

egenkapital bevæger sig den rigtige vej.   

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Stig fremlagde budget for 2015, og forventer et overskud på ca. 16.000 kr. Budgettet blev 

godkendt. 
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6. Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen. 

 

7. Valg til bestyrelse: 

Formand, Stig Lyngby er ikke på valg.  

Sekretær, Casper Jensen er ikke på valg. 

Næstformand, John Toft Helmer modtager ikke genvalg. 

Kasserer, Christian Hertzog modtager genvalg. 

Bestyrelsesmedlem, Kim Saaby modtager genvalg. 

 

Christian Hertzog valgtes som næstformand. 

Katrine Muxoll valgtes som kasserer. 

Bestyrelsesmedlem, Kim Saaby modtager genvalg. 

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

 

 

8. Valg af 1. og 2. suppleant: 

Merete Storm modtager ikke genvalg som første suppleant. 

Som 1. suppleant valgtes Michael Hetland. 

Som 2. suppleant genvalgtes Knud Henning Pedersen. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

Formand, Stig Lyngby 

Næstformand, Christian Hertzog 

Sekretær, Casper Jensen 

Kasserer, Katrine Muxoll 

Bestyrelsesmedlem, Kim Saaby 

1. suppleant, Michael Hetland 

2. suppleant, Knud Henning Pedersen 

 

9. Henrik Lerfeldt blev valgt som revisor. 

Som revisor suppleant valgtes Mike Lyngby. 

 

10. Kontingent for 2015 fortsætter uændret.  

 

11. Under eventuelt var fri snak og hygge inden vi tog i svømmehallen. 

 

 

 


