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Referat fra generalforsamling  
Referent: Katrine Muxoll 

Dirigent og Stemmetæller 

- De fremmødte besluttede at gennemføre generalforsamlingen. Katrine Muxoll blev valgt som 

referent og uden stemmetæller, da det ikke ansås for nødvendigt.  

Formandens beretning  

- Kompressoren er oppe og køre, der mangler stadig lidt arbejde på den, og Nitrox-systemet er sat 

standby til klubben vælger at bruge penge på det.  

- Medlemstallet i ODK ligger stabilt på omkring de 70 medlemmer  

- I 2018 havde RIB’en ca. 10 ture, hvor der er bl.a. blev fundet et nyt cementvrag og blevet uddannet 

(5) CMAS* dykkere og 2(3) CMAS** under uddannelse.  

- Dykkerturen til Sejerø i 2018 bød på godt vejr, god sigt, lækkert sommerhus, og gode timer med 

gode mennesker.  

- Der er derudover kommet MobilPay til ODK, så tur betaling kan foregå hurtige og nemmere i 

fremtiden 

- RIB’en har haft lidt problemer, men sikringsholderen er blevet skiftet og der skal ske lidt 

reparationer af den i løbet af det kommende år.  

- ODK’s hjemmeside er endelig oppe at køre og opdateret.  odsherreddykkerklub.dk i fremtiden vil 

opdateringerne på Facebook blive linket fra hjemmesiden. Der bliver arbejdet på at få flere brugere 

på hjemmesiden så der er flere der kan deltage i at holde den opdateret.  

- ODK er igen i år med i Odsherred kommunes folder om aktiviteter, med vores junior dykker tur til 

Sejerø i 2019, som kommer ud i hele kommunen.  

Regnskab 

- 2018 har været et omkostnings fuldt år, især i forhold til kompressoren  

- Resultatet for regnskabet i 2018 viste minus 

- Budget for 2019 forventes der et overskud 

- Nitrox-systemet til kompressoren kræver lidt flere investeringer og er udsat lidt til vi har de 

nødvendige midler 

- Tur prisen er sat op til 75kr. for en kort tur og 125kr for en lang tur 

- Derudover er der mange juniordykkere i år, og derved kommer der mere kontingent ind  

 

Kontingent 

- Kontingentet forbliver uændret i forhold til 2018 

 

Bestyrelsen 

- Formand: Stig Lyngby 

- Næstformand: Christian Hertzog 

- Kasserer: Casper Jensen 

- Sekretær: Katrine Muxoll 

- Bestyrelsesmedlem: Niels H. Jensen 

- 1. suppleant:  Kim Sjørslev 

- 2. suppleant:  William Hertzog 

- Regnskabsfører: Marianne Lyngby (udenfor bestyrelsen)  

- Revisor: Henrik Lerfeldt, med Mike Lyngby som revisor suppleant  
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2019 

- Der uddannes 2(5) nye CMAS *elever og 2(3) CMAS **elever  

- Juniordykker holdet består af 7 nye rigtig gode juniordykkere  

- Der er onsdagsdyk de fleste onsdage kl.17 et sted i Odsherred 

- Der bliver foretaget prøvedyk i egen hal-tid og ikke kun i svømmehallens offentlige åbningstid 

- Der skal laves reparationer på RIB’en (sæde, sidescanneren er defekt mm.) 

- Der skal ryddes op, smides ud, og gøres rent i garagen så vi er klar til sæsonen. 

- Der er planlagt dykkertur til Fane for CMAS** dykkere med Aquanaut  

- Håber på at der er tilslutning til en bevisfest til sommer, med de nyuddannede dykkere.  

- Trykprøvning for 2019 er gennemført. 

- Flaskerenseren mangler udskiftning af gummi lister, Christian har skaffet dem og vil kikke på 

opgaven. 

Dykkerture 2019 

- Onsdagsdykning fra onsdag den 12/5. 

- 20 Dykkerture er planlagt,  

- Der er søgt om dykkertilladelse til Dannebrog’s tur (13m), sidst i juni - først i august 

- Vi vil prøve at finde Kridtpibevraget ved Klint havn 

- Der er planlagt en tur til Wapper. 

Juniordykning 

- Grejpakke til juniordykker kan lejes for 400 kr. pr. år. 

- Juniorerne dykker med CMAS* elever så længe de kan,  

- Turene går bl.a. til cementvraget, stenværket og revet øst for Klint 

- Der er planlagt 11 ture - med forbehold for dårligt vejr og aflyste ture. 

Særlig stor tak til: 

- Stor tak til Odsherred Kommune for 15.000 kr. i 2018 til indkøb af juniordragter. 

- Stor tak til alle ODK’s hjælpere i 2018 

- Henrik, Niels, Lasse, Kim, Katrine og Egon, for gentagen hjælp med prøvedyk med mere. 

- Niels og Lars’ store hjælp med bygning og installation af udluftning kompressoren og flaskerenser. 

- Nina for hjælp med flasker til trykprøvning. 

- Kim for lån af familiens sommerhus. 

 


