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Referat fra ordinær generalforsamling i Odsherred Dykkerklub 26/3-2017 
 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og de 8 medlemmer, der var mødt op og 4 

havde givet afbud.  

 

1. Valg af dirigent: 

Christian Hertzog valgtes som dirigent. 

 

2. Valg af stemmetæller 

Hvis det kom til afstemning, ville der blive valgt en stemmetæller. Det blev der ikke brug for. 

 

3. Formandens beretning for 2016 

Formanden, Stig Lyngby fremlagde sin beretning for 2016, hvor han fortalte at: 

- RIB-båden har sejlet 6 ture, pga. det dårlige vejr.  

- Der blev afholdt Pinse tur god tilmelding, men dårligt vejr. 

- Der blev afholdt sommer tur til Sejerø god tilmelding, med rimeligt vejr. 

- Der blev uddannet 3 CMAS* dykkere 

- Der blev uddannet 2 CMAS ** dykkere 

- Der har ikke været muligt at få aflagt fornyet livredder prøve. 

- ODK fik 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 2016 

- ODK har afholdt mere end 150 prøvedyk i samarbejde med Asnæs og Nykøbing svømmehaller. 

- Vi har opnået stabilt medlemsniveau og ved udgangen af 2016 kunne ODK rapportere 67 

medlemmer til Odsherred Kommune, hvilket vi er meget godt tilfredse med, vi kan se at 

udsendelse af kontingent opkrævning, som skal være betalt inden, vi skal betale til Dansk 

Sportsdykker Forbund, det har været en godt for klubben så vi ikke skulle betale for 

medlemmer der ikke betaler til ODK. 

- Ny hal tid tirsdage fra kl. 19-21, har været positivt for vores uddannelse af nye dykkere, da det 

hele nu ikke skal klumpes sammen om lørdagen. 

- ODK kar købt ny kompressorer, luftbank og nitrox anlæg og installation pågår og forventes 

afsluttet af fase 1 snarest. Der udestår en del arbejde. De mange investeringer gør at 

pengekassen er lidt slunken, Odsherred Kommune har en pulje til renovering og ODK har 

ansøgt om 36.000 kr. 

- I forbindelse med tilladelse til at benytte garagen, har vi skullet lave BD-30 brandsikring, og det 

er stort set afsluttet. 

- UV-Jagt, ODK har nogle rigtig dygtige UV-Jægere og vi ønsker mere gang i UV-Jagt og har 

bevilget 3 sæt UV-grej. 

 

Formandens beretning blev godkendt.  

 

4. Regnskabs aflæggelse for 2016 

Marianne fremlagde regnskab for 2016, som viste et overskud på 6.139,30 kr., så vores 

egenkapital bevæger sig den rigtige vej. 
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Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Budget for 2017 

Budget 2017 blev gennemgået, selv om det ikke er et krav i ODK vedtægter og forventer et lille 

overskud på ca. 3.498,46 kr., men det kommer næppe til at holde, da vi stadig mangler 

investeringer og der kan komme uforudsete udgifter. Til gengæld har formanden sikret at klubben 

kan låne ekstra penge hvis det bliver nødvendigt. 

 

6. Der er indkommet 2 forslag til bestyrelsen. 

Bestyrelsen har fremsat et forslag om ændring af kontingent fra 2018. Det forslag behandles under 

punkt 10 kontingent for det kommende år. 

 

Der var indkommet et forslag om fremtiden for ODK web, efter en del drøftelser blev det besluttet 

ikke at stoppe siden, og da René har lovet at kikke på den og se om vi kan få den i bedre gear. 

 

Det blev besluttet at ændre webben, så alt det statiske informationer lægges her og for alt det 

dynamiske henvises til ODK facebook side, René deltog ikke på generalforsamlingen, så vi skal 

høre hvad René mener om fremtiden for vores web, da han har lovet at tage sig af det. 

 

Casper får lavet login til René. 

 

7. Valg til bestyrelse: 

Formand, Stig Lyngby var ikke på valg som formand.  

Sekretær, Casper Jensen var ikke på valg som sekretær. 

Næstformand, Christian Hertzog var på valg og blev genvalgt. 

Kasserer Katrine Muxoll var på valg og blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem, Kim Saaby var på valg og blev genvalgt. 

Marianne Lyngby fortsætter som regnskabsfører udenfor bestyrelsen med fuldmagt til 

banken. 

 

8. Valg af 1. og 2. suppleant: 

Som 1. suppleant valgtes William Hertzog. 

Som 2. suppleant valgtes Niels H Jensen. 

 

Bestyrelsen takker Michael og Knud-Henning for deres tid i bestyrelsen og de er naturligvis 

velkommen tilbage igen når deres tid tillader det. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

Formand, Stig Lyngby 

Næstformand, Christian Hertzog 

Sekretær, Casper Jensen 

Kasserer, Katrine Muxoll 

Bestyrelsesmedlem, Kim Saaby 

1. Supplant, William Hertzog 

2. Suppleant, Niels H Jensen 
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9. valgt som revisor: 

Henrik Lerfeldt blev valgt som revisor. 

Som revisor suppleant valgtes Mike Lyngby. 

 

10. Kontingent: 

For 2018 hæves til 700 kr. pr. år for voksne dykker og 600 kr. for Juniordykker, kontingent for 

vandtilvænning er uændret.  

 

11. Under eventuelt var fri snak og hygge. 

 

I 2017 planlægger vi: 

- At få RIB-båden klargjort til den kommende sæson. 

- Bevisfest, det blev aftalt at Katrine finder en dato i juni inden hun tager på ferie og vi holder en 

samlet bevis fest for 2016/2017 og bevisfesten holdes hos Lise og Christian i Holbæk. 

- Vi er i gang med et stort hold for CMAS* med 5+5 elever. 

- Vi prøve af holde et juniordykker instruktør kursus i ODK den 22/4 2017 pris 500 kr. og alle kan 

deltage. 

- Vi er i gang med et stort hold for CMAS** med 6 elever, sideløbende med CMAS*. 

- Vi afholder Speedbåd certifikat hvis vi får 5 deltager (vi har 3 deltager) 

- Der vil blive afholdt livredderprøve efter sommerferien, når vi får en dato med livredder. 

- Vi håber at finde tid til at dykke på Fane et nyt vrag i 2017 og se om vi kan få TV2/Øst med på 

tur. 

- SL skriver til Fortidsminde styrelsen og ansøger om en dykker tilladelse på Dannebroge i juni/juli 

 ODK arrangeret en sommer tur evt. til Sejerø i juli mdr.. 

- ODK kunne også godt tænke sig en weekend tur til Røsnæs igen, men denne gang med godt 

vejr så vi kan få dykket i den sydlige del af Sejerø bugt. 

- Vi vil forsøge at arrangere en tur til et sted i udlandet i september, i samarbejde med andre. 

- ODK vil køre juniordykning om lørdagen opstart efter september. 

- ODK vil køre dykker uddannelse tirsdage efter februar. 

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

og vi forventer omkring 150 prøvedyk i alt i 2017/18. 

 

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

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

- Rikkes familie for lån af sommerhus til Pinse turen. 

- Lasse forældre for lån af sommerhus til Sejerø turen. 

- Lasse mor for dykker kage og boller. 

- Christian, Michael, Henrik, Lasse og Lasse far for hjælp til oprydning og BD-30 i garagen. 

- Casper for hjælp med kompressoren. 

 


