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Referat fra generalforsamling  
Referent: Stig Lyngby 

Dirigent og Stemmetæller 

- De fremmødte besluttede at gennemføre generalforsamlingen uden dirigent og stemmetæller da 

det ikke ansås for nødvendigt, Stig Lyngby blev valgt som referent.  

Formandens beretning  

- Generalforsamlingen var lovligt varslet men blev udskudt pga. lovindgreb om retten til at forsamles 

og blev afholdt den 25/4 2021.  

- Kompressoren kører godt og stabilt, der mangler lidt arbejde på Nitrox-systemet men det er sat 

standby til klubben har økonomi til at bruge penge på det.  

- Medlemstallet i ODK ligger stabilt på omkring 70 medlemmer 

- Vi fik gennemført 60 prøvedyk i vinterhalvåret. 

- Vi fik gennemført 15 prøvedyk med elever fra Odsherred Gymnasium. 

- Klubben har nu sin egen Livredder dommer, så nu kan vi selv udstede livredder certifikater. 

- I 2020 havde RIB’en kun 6 ture, da motoren gik i stykker, der er bl.a. blevet dykket på en del af de 

vrag, der er fundet gennem årene. 

- 2020 blev uddannet 1/2 CMAS* dykkere og 0 CMAS** dykkere pga. corona restriktioner.  

- Dykkerturen til Sejerø i 2020 bød på godt vejr, god sigt, lækkert sommerhus, og gode timer med 

dejlige mennesker.  

- RIB’en har haft lidt problemer med el, der skal nye kontakter med termosikring, som skal skiftes. Vi 

har fået flyttet brændstoffilteret og den anden side bag til er repareret.  

Desværre gik vores gamle motor i stykker og det er besluttet, at vi ikke vil ofre flere penge på den 

gamle motor, men finde 97.000 kr. til en ny motor. 

- ODK’s hjemmeside er oppe at køre og opdateret.  odsherreddykkerklub.dk vi kan godt bruge flere 

bidragsydere på vores web, så der er flere, der kan deltage i at holde den opdateret. I fremtiden vil 

opdateringerne på Facebook blive linket fra hjemmesiden. så der er flere der kan deltage i at holde 

den opdateret.  

- Odsherred kommunes folder om aktiviteter ”Åben Skole”, er vores Juniordykker tur til Sejerø i 

2020, som kommer ud i hele kommunen.  

Regnskab 

- 2020 har været alt andet end et normalt omkostningsår, især pga. corona. 

- Resultatet for regnskabet 2020 viste et minus på -16.000 kr. 

- Budget for 2021 er lidt svært at vurdere om vi får underskud, primært pga. corona, der har medført 

en lukket svømmehal. 

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

midler 

- Tur prisen er uændret 75 kr. for en kort tur og 125 kr. for en lang tur 

 

Kontingent 

- Kontingentet forbliver uændret i forhold til 2020 

Indkommende forslag 

- Ingen indkomne forslag 

Bestyrelsen 

- Formand: Stig Lyngby 

- Næstformand: Niels H. Jensen  
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- Kasserer: Casper Jensen 

- Sekretær: Kim Sjørslev 

- Bestyrelsesmedlem: Vanessa Flindt Sohrt 

- 1. suppleant:  Lasse Sejerø Harmsen 

- 2. suppleant:  Marianne Lyngby 

- Regnskabsfører: Marianne Lyngby  

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

Odsherred Dykkerklub og jeg vil takke Christian Hertzog stort for hans arbejde i bestyrelsen, hjælp til 

prøvedyk, uddannelse og vedligehold af klubbens grej igennem mange år. 

2021 

- Der skal uddannes 5 nye CMAS *elever og 2 CMAS **elever  

- Juniordykker holdet består af 12 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 ryddes op, smides ud, og gøres rent i garagen så vi er klar til sæsonen 

- Trykprøvning for 2021 er ikke gennemført endnu 

- Flaskerenseren mangler udskiftning af gummi lister. 

Dykkerture 2021 

- Vi undersøger, om der er opbakning til Onsdagsdykning fra onsdag i juli. 

- 12 Dykkerture er planlagt,  

- Vi vil prøve at finde Kridtpibevraget ved Klint havn 

- Der er planlagt en tur til Wapper. 

- Odsherred Dykkerklub en kommet med i Odsherred – ”Fantastiske Feriedage”, link kommer snart.  

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 6 ture - med forbehold for dårligt vejr og aflyste ture. 

Særlig stor tak til: 

- Stor tak til Asnæssvømmehal for det gode samarbejde og til Odsherred Kommune for deres støtter. 

- Stor tak til alle ODK’s hjælpere i 2020 

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

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

flaskerenser. 

- Kim for lån af sommerhus til vores weekend dykkertur. 

- Kim for hjælp til sponsorat fra: 

o Andel (SEAS NVE) 10.000 kr. til hjælp til en rejse kompressor. 

o DIF 32.000 kr. til hjælp til en ny motor. 

- Stig for Hjælp til sponsorat fra: 

o 27.000 kr. fra Henrik PLC 

o 22.000 kr. i corona støtte 

 


