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Bestyrelse: 
Formand: John Møller Nielsen 

Mobil: 
75 63 00 70 
25 44 64 73 

Næstformand Bent Heltborg 20 62 09 54 
Kasserer: Marianne Lykke Nielsen 75 63 00 70 
Bestyrelsesmedlem Carsten Poulsen Lindhardt 40 13 07 19 
 Katrine B Tønnersen  
 Bo Laursen 40 20 25 53 

Kontaktpersoner i klubbens udvalg: 
Junior: Daniel Lykke Nielsen 31 25 66 57 
Båd: John Møller Nielsen 25 44 64 73 
Kompressor: Jess Pedersen 40 38 74 72 
Uddannelse: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Sikkerhed Carsten Poulsen Lindhardt 40 13 07 19 
Arkæologi: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Blad: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Aktiviteter John Møller Nielsen 25 44 64 73 
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Kære Dykkere 
Af John Møller Nielsen 

 

Her plejer jeg at skrive at vi snart 
skal i vandet og foråret er på vej. 
Et hurtigt kig ud af vinduet afslø-
rer dog at der vist går lidt tid før 
vi kommer i vandet igen. 
Fjordene er frosset til is, og det er 
ikke så sjovt at dykke i vand der 
ligger så tæt på frysepunktet som 
det gør nu. 

Det giver så lidt mere tid til at 
gennemgå udstyret, og få flasker-
ne efterset. 
Generalforsamlingen er velover-
stået, og der kom da også lidt nyt 
blod ind i bestyrelsen. 
Teoridagene i klubben er forbi, 
og alle eleverne har bestået 
CMAS* teoriprøven. 
 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 
 

. 
 
Flasker til trykprøvning. 
 
Der vil Ligge en seddel i klubben 
hvor man skal skrive navn, e-
mail, flaske str. flaske nummer. 
Og så lige indbetale lidt penge på 
konto 8113- 0008532666 
Priser. 
Flasker  0.5 liter  = 125.dkk pr stk 
Flasker  1 liter til og med 20 liter 
 = 246.dkk pr stk 
 
De flasker der er klar d. 05-03-10 
vel og mærket rengjort,  vil blive 
trykprøvet d. 11-03-10 således at 
de er retur uger derefter.  
Er der spørgsmål eller lignende så 
ring eller skriv endelig. 
 
Carsten P Lindhardt 
CP@MJ.DK 
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Besøg i klubben fra 
Sportsdykkeren

Af John Møller Nielsen 
 

Så blev det Horsens Dykkerklubs 
tur til at få besøg fra DSF’s klub-
blad ”Sportsdykkeren”. 
Søndag eftermiddag var de forbi 
og snakkede lidt omkring vores 
klub. Der blev taget billeder af 
vores super kompressor og selv 
gummibåden var vi forbi. 
Samtalen gik henover uddannel-
sen, fridykning og junior aktivite-
ter, og vores økonomiske sam-
mensætning. 
Jeg sagde at det vi brugte flest 
penge på var den professionelle 
rengøring, blomster vanding og 
Feng Shui indretning.. 
Hvis nogen efterfølgende har 
svært ved at finde noget, så kan 

det være fordi at jeg lige har ryd-
det op… 
Tak for de 50 kr. der lå i en af 
stolene, det var da alt for meget. 
 
PS. Hvis der er en i klubben som 
har et sofa arrange-ment i over-
skud, inklusiv bord som ikke 
længere skal bruges, så kan det 
måske bruges i klubben. 
Set med friske øjne, så er det nu-
værende møblement måske ikke 
helt Feng Shui godkendt. 
 
PPS: Hvis du ikke kender Feng 
Shui, så kan du læse mere her 
 
 
 

Generalforsamling i Horsens Dykkerklub 2010 
 
Generalforsamlingen blev afholdt 
lørdag d 30 Januar 2010, kl 14.00 
i klubbens lokaler. 
 
Indkaldelsen var sket rettidig, og 
der var 7 fremmødte medlemmer, 
generalforsamlingen er derfor 
fuldt beslutningsdygtig i henhold 
til klubbens vedtægter. 
 
De fremmødte medlemmer:  Jens 
Skovgaard, Bjarne Christensen, 
Katrine Tønnesen, Daniel Niel-

sen, Marianne Nielsen, Tommy 
Steentoft, Bo Laursen. 
 

A. Valg af dirigent 
Foreslået:  Jens Skovgaard 
Valgt:  Jens Skovgaard 
 

Den fremlagte dagsorden blev 
godkendt uden kommentar. 
 

B. Valg af sekretær 
Foreslået:  Bo Laursen 
Valgt:  Bo Laursen 
  

C. Formandens beretning 
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Formandens beretning blev op-
læst af Daniel Nielsen, da John 
var lovligt fraværende pga. delta-
gelse i CMAS * instruktør kur-
sus. 
 

Formandens beretning blev god-
kendt uden bemærkninger. 
 

D. Fremlæggelse af regnska-
bet 
Regnskabet blev uddelt til de 
fremmødte, og blev gennemgået 
af kasserer Marianne Nielsen. 
 

Der havde i 2009 været et lille 
underskud på ca 3.500 kr, dette 
kan skyldes at der måske er ble-
vet indkøbt lidt mere udstyr end 
nomalt, underskudet er ikke noget 
alamerende da klubbens egenka-
pital stadig er på over 100.000 kr. 
 

T.S. spørget til hvad vi som klub 
egentligt får ud af kontingentet til 
DSF, der bliver nævnt følgende. 

• Der bliver givet tilskud til 
transportudgifter i forbin-
delse med diverse junior tu-
re, sommer lejr m.m. 

• Klubbens medlemmer har 
igennem DSF en forsikring, 
som K.T. kan oplyse også 
dækker ved feks.ulykker i 
forbindelse med skiferie 
m.m. 

• Bladet Sportsdykkeren.      
 

Regnskabet bliver godkendt uden 
kommentar 
 

E. Behandling af indkomne 
forslag 
Der er ikke indkommet nogle for-
slag 
 

F. Fastsættelse af gebyrer og 
kontingenter 
Trods det beskedne underskud, er 
alle enige om at gebyrer og kon-
tingenter forbliver uændret. 
 

G. Valg af bestyrelse og sup-
pleanter 
 

Formand:   
John Møller Nielsen genvælges   
 
 
 

Øvrige bestyrelse: 
Bent Heltborg (genvælges som 
næstformand) 
Marianne Nielsen (genvælges 
som kasserer) 
Katrine Tønnesen (genvælges)  
Bo Laursen (vælges som nyt be-
styrelses medlem i stedet for Lars 
Binder som er udmeldt) 
 

Bestyrelse suppleanter: 
Daniel og Kent (genvælges beg-
ge) 
H. Valg af revisorer og sup-
pleanter  
 

Revisorer:  
Bjarne & Jens (genvælges begge) 
 

Revisorer suppleant: 
Tommy (vælges istedet for Esben 
som er udmeldt) 
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Sikkerhed 
Carsten Poulsen Lindhart (gen-
vælges) 
 

Kompressor: 
Jess (vælges istedet for Esben 
som er udmeldt) 
 

Generalforsamlingen blev afslut-
tet ved at dirigenten takkede for 
god ro og orden. 
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Uddannelse til instruktør 
 

Af John Møller Nielsen 
 

Da jeg langt om længe fik mit 
CMAS*** bevis i hus, var næste 
trin instruktør uddannelsen.  
Jeg meldte mig til et kursus der 
skulle foregå i Rødehavet, men 
det blev aflyst, og holdt i Århus i 
stedet for ;-( 
Jeg måtte derfor melde fra til ge-
neralforsamlingen, da kurset var i 
den samme weekend. 
Kurset starter fredag aften med en 
CMAS*** teoriprøve der skal 
bestås.. 
 

Bagefter er der en fysisk prøve i 
svømmehallen, der også skal be-
stås Efterfølgende var der under-
visning i hvordan man undervi-
ser. Der var gruppe arbejde hvor 
vi skulle holde en teori lektion 
eller en praktik lektion for resten 
af holdet. 
Så hele weekenden var hårdt be-
sat med undervisning og startede 
da også kl. 06:30 med morgen-
vækning og svømmehals træning. 
Ens undervisnings lektion blev 
bedømt af holdet umiddelbart 
efter undervisningen. Der var 
heldigvis altid lige et eller andet 
der kunne forbedres…. 
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CMAS* uddannelse
Af Jens Skovgaard  
Vore kursister til CMAS* 
sportsdykker har nu bestået  
teoriprøven., og snart er vi 
færdige i svømmehallen. Næste 
store udfordring bliver så at 
komme ud i ”det store vand”. 

Vinteren har været lang og streng 
i år, så det bliver spændende at se 
om der når at komme bare lidt 
varme i vandet til den 17. april, 
hvor det går løs med første dyk i 
åbent vand. 

 

Indlæg til klubbladet 
Af Jens Skovgaard 
 
Bidrag til næste nummer af klub-
bladet skal være redaktøren, det 
er også mig, i hænde senest man-
dag den 18 maj. 

Bidrag skal være skrevet enten 
direkte i mailen eller i WORD-
2003 format. 
 
Mailadresse: 
jens.skovgaard@stofanet.dk 

 

Kompressor  
Vigtig meddelelse til alle flaskedykkere 
 
Kompressorens sendes til 
servicemæssigt eftersyn på 
autoriseret værksted den 24. 
marts og det forventes at den 
er tilbage inden uddannel-
sesdyk starter i åbent vand. 
 

 
Har du planer om at dykke i det 
tidlige forår, skal du derfor sikre 
dig at have luft på dine flasker 
indenden 24. marts 
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Kalenderen 

    Marts     April     Maj 
01 Ma   01 To Skærtorsdag 01 Lø   

02 Ti   02 Fr Langfredag 02 Sø Uddannelsesdyk 

03 On Klubmøde 03 Lø   03 Ma   

04 To   04 Sø Påskedag 04 Ti   

05 Fr   05 Ma 2.påskedag 05 On Klubmøde 

06 Lø   06 Ti   06 To   

07 Sø Thorkild 07 On Klubmøde 07 Fr   

08 Ma   08 To   08 Lø Uddannelsesdyk 

09 Ti   09 Fr   09 Sø Thorkild 

10 On   10 Lø   10 Ma   

11 To   11 Sø Jens 11 Ti   

12 Fr   12 Ma  12 On   

13 Lø   13 Ti   13 To Uddannelsesdyk 

14 Sø Stefan 14 On   14 Fr   

15 Ma   15 To   15 Lø   

16 Ti   16 Fr   16 Sø Stefan 

17 On   17 Lø Uddannelsesdyk 17 Ma   

18 To   18 Sø John 18 Ti   

19 Fr   19 Ma 
 Deadline klub-
blad 19 On   

20 Lø   20 Ti   20 To   

21 Sø Karin 21 On   21 Fr   

22 Ma   22 To   22 Lø Pinsedag 

23 Ti   23 Fr   23 Sø 2.pinsedag 

24 On   24 Lø Uddannelsesdyk 24 Ma   

25 To   25 Sø Kent 25 Ti   

26 Fr   26 Ma   26 On   

27 Lø   27 Ti   27 To   

28 Sø Påskeferie 28 On   28 Fr   

29 Ma   29 To   29 Lø   

30 Ti   30 Fr Uddannelsesdyk 30 Sø Bent 

31 On         31 Ma   
 


