
Referat af Odsherred Dykkerklubs Generalforsamling 

 

Vig, den 13. marts 2014 

 

General forsamlingen valgte Kim Såby som dirigent. 

Der var enighed på generalforsamlingen om at den var indvarslet i henhold til ODK vedtægter. 

 

Formandens beretning: 

Blev fremlagt af Stig, og den blev godkendt, uden bemærkninger. 

Sidste år startede med en ekstraordinær generalforsamling med mistillidsvotum til den 

siddende bestyrelse. 

Stridens emne var om vi skulle være en dykkerklub eller en badeklub, vi er nu er vi blevet 

en rigtig dykkerklub.  

Vi fik tilbudt en RIB, som vi vil forsøge at lånt penge til hos DIF. 

4 nye uddannede elever og 2 til genopfriskning.  

6 speedbåds certifikater, hvor motoren på båden blev smadret. Christian hjalp med at 

reparere den og vi fik lov til at låne et værksted hos et af vores medlemmer. 

Christian er også en rigtig stor hjælp i forbindelse med uddannelse. 

Klubben har oprettet juniordykning med 9 juniorer fra 9-13 år.  

Juniorlejren startede på hovedet (bogstavelig talt). Teltet blev sat op og næste morgen 

ringede havnefogeden og fortalte, at teltet var væltet. Juniorerne fik en masse gode dyk. 

Formanden viste et klip på 3 min fra TV2 øst (gratis reklame). Lejren gav os to artikler i 

lokalaviserne.  

Ved sæsonens slutning kunne vi konstatere at vi havde haft 23 ture.  

Vi fandt et vrag i Isefjorden, som rigtig mange har ledt efter. Det var også meget svært at 

finde. Vi forsøgte også at finde en flyvinge, det viste side scan også, men da vi kom ned var 

det en stor sten med fly-vinge facon. 

Vi har haft stor medlemsfremgang og selv om der var en del medlemmer, der meldte sig ud 

i protest over, at vi ikke længere skulle være badeklub, så vi er i dag flere medlemmer i dag, 

end vi var for et år siden. Mange af de nye medlemmer er dykkere, der har lyst til at dykke. 

Nye livreddere sidste år i klubben. 

Alle klubbens flasker er blevet trykprøvet og malet. Stor tak til Casper for at han måtte blive 

forstyrret på sit arbejde til trods for skriftlig info til fragtmand. 

7 medlemmer, som er med på CMAS* kursus. Nr. 8. vil også gerne have certifikat, men har 

brækket skulderen. 

Der er livredderprøve 29/3 for medlemmer, der har lyst. 

6 medlemmer skal på CMAS **. 

Hvis der er tilslutning til speedbådscertifikat, vil det blive sat på programmet. 

CMAS *** er endnu ikke programsat, for der er kun 2-3 evt. interesserede.  

Der har været ca. 100 prøvedyk i Asnæs Svømmehal. Primært pga. vores opslag i Asnæs og 

Nykøbing svømmehaller. Prøvedyk vil fortsætte, men først til efteråret, for der er ikke 

kapacitet til mere lige nu. 

TV2 øst har kontaktet os og vil gerne med på vrageftersøgning.  

Vi har fået oplysninger om et nyt vrag på Odden. 

Uge 27 er reserveret til Juniorlejr og hvis nogle af vore juniorer vil med, er det en mulighed.  



Et nyt medlem, Frank, er UV jæger og vil gerne hjælpe til, hvis der er medlemmer, som har 

lyst til UV-jagt. 

Vores tidligere webmaster har trukket sig, men Caspers hustru har lovet at hjælpe med en 

ny hjemmeside, som giver mulighed for at flere kan rette i. 

Indkøb af 5 nye BCD’ere. 

Kim har lovet at lave et service kursus en af de førstkommende søndage kl. 10-12. 

 

ODK regnskabet 2013: 

Blev fremlagt af Christian, som blev godkendt uden bemærkninger.  

Vores Egenkapital er dalet til et lavt niveau. 

Vi har fået ekstraordinære, sponsorat, for at dykke i en ulækker tank,  

Et lille underskud i årets regnskab, som skyldes at nogle af vores kursister ikke har betalt, 

og fordi bestyrelsen har mulighed for at uddanne deres familie gratis.  

Der har været søgt Tuborg fonden og Odsherred Kommune, udviklings- og aktivitetspulje, 

men vi har desværre fået afslag begge steder. Der kan sendes ansøgning om rentefrit lån i 

Dansk Sportsdykkerforbund, men vi skal være sikker på, vi kan tilbagebetale lånet (10 rater 

halvårligt af 4.000 kr., i alt 40.000 kr.). 

 

ODK Budget for 2014: 

Blev fremlagt af Stig og blev godkendt, uden bemærkninger. 

Vi i ODK tror på en væsentlig medlemsfremgang og kursus, hvilket er på basis af den 

medlemspulje vi har pt. 

Vi tror på nye medlemmer og der kan indregnes indregnet 8.000 kr. i afdrag på en ny RIB-

båden. 

Budgetposten på Service og køb udstyr holder ikke, for vi har allerede brugt 6.500 kr. på 

BCD’ere og 2400 kr. på maling og trykprøvning af flasker.  

Kim mener, at vi bør kunne øge vores egenkapital med ca. 10.000 pr. år. Stig mener, der er 

indirekte en øgning, idet der er 8000 kr. i afdrag, som falder væk. Klubben kan løbe rundt 

med det kontingent, og vi har og samtidig råd til at betale en ny RIB-båd af, men hvis vi 

hæver kontingentet (for at øge egenkapitalen) kommer vi til at ligne de andre 

dykkerklubber. 

 

 

Indkomne forslag: 

 Ændring af vedtægter:  

Ny medlemstype: Turmedlemskab (gæstedykker), som kan deltage i klubbens ture, fester og 

fylde luft, men ikke i bestyrelsesarbejde. Kontingentet er 100 kr. årligt. 

 

Ændringsforslaget er vedtaget. 

 

Valg til bestyrelse: 

 Stig Lyngby, fortsætter som formand - på valg. 

 John Helmer, fortsætte som næstformand - ikke på valg. 

 Christian Hertzog, fortsætter som kasserer - ikke på valg.  

 Casper Jensen, fortsætter som bestyrelsesmedlem - på valg. 



 Kim Såby, blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

 Merete Storm, fortsætter som 1. suppleant til bestyrelsen.. 

 Knud Henning Petersen, blev valgt som 2. suppleant til bestyrelsen 

 Henrik Prestov, udtræder som webmaster og bestyrelsesmedlem. 

 

Eventuelt: 

Lars Jeppesen spørger, om det kun er CMAS og ville høre om vi ikke har PADI.  

 

ODK er ligeglad for alle certifikattyper blot indehaveren kan dykke, og CMAS skyldes det er 

den slags certifikat, vi kan udstede. Hvis nye medlemmer har PADI cert. 

Vil Stig gerne have alle nye medlemmer af klubben i tæt snor de første gange, så han kan se 

deres dykkererfaring. 

 

Odsherred avis, Daniel Brøns, bad om et møde for at lave en dykkerguide.  

Odsherred Turistkontoret har vi et samarbejde med, idet der er mulighed for at turister, 

kan se hvilke muligheder, der er i området, f.eks. dykning eller fisketure.  

Kim vil gerne trykke vores folder gratis.  

 

Eventuelt fortsætter ved kagebordet. 

 

Underskrifter: 

 

 

 

  

Formand: Stig Lyngby  Næstformand: John Helmer 

 

 

 

  

Kasserer: Christian Hertzog  Sekretær: Casper Jensen 

 

 

 

  

Bestyrelses medlem Kim Såby   

   

   

 


