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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 Jess Pedersen 40 38 74 72 
 Bo Laursen 40 20 25 53 

Kontaktpersoner i klubbens udvalg: 
Junior: Peter Mikkelsen 28 56 70 16 
Båd: John Møller Nielsen 25 44 64 73 
Kompressor: Jess Pedersen 40 38 74 72 
Uddannelse: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Sikkerhed Jess Pedersen 40 38 74 72 
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 

 
I skrivende stund er arbejdet i gang med at indrette vores nye 
lokaler. 
Strømmen til kompressoren er stadig ikke ordnet, og det hele ligner 
en stor bunke flytterod. 
Det synes lidt op ad bakke, men mon ikke når nu solen begynder at 
titte frem, og de lysere timer får overtaget at også vores lokaler 

ender der hvor vi gerne vil have dem. 
De ligger lidt afsides, men når alt kommer til alt, så skal vi nok ikke klage. 
Jeg håber at vi ses i vandet inden længe, og at vi går en god og sikker dykkersæson i 
møde. 
 
- Vel mødt i vandet - 

Divers do it deeper.... 

 

Årets generalforsamling 
Referat af generalforsamling i Horsens Dykkerklub 26. januar 2013 iht. 
dagsordenen 
 

a) Valg af dirigent: 
Næstformanden bød velkommen og foreslog Jens, som blev enstemmigt valgt. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt iht. 
vedtægterne og derfor var beslutningsdygtig. 

 
b) Valg af sekretær: 

Stefan modtog genvalg... 
 
Efter valget af sekretær, overgav dirigenten ordet til næstformanden til 
aflæggelse af beretning på vegne af formanden. 

 
c) Formandens beretning for 2012 oplæst af Bent: 

Jeg vil starte med at beklage at jeg desværre ikke selv kunne være her i dag. 
Jeg er på mit sidste instruktørkursus til CMAS** instruktør, som denne gang 
foregår i Rødehavet. 
 
Traditionen tro, så startede januar måned med flaskeundervisning i 
svømmehallen, og nogle hårde teoridage i klublokalerne. 
Vi lagde hårdt ud med tre elever. 
Der blev uddelt CMAS * beviser.  
 
Juniorafdelingen hører vi ikke så meget fra, og det er vist ikke blevet til mange 
aktiviteter uden for svømmehallen. 
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Det er jo et par travle herrer som står for undervisningen, så det er lige med at 
få det passet ind i dagligdagen. 
 
Sikkerheds Jess sidder på spring for at få alle vores dykkerflasker checket og 
trykprøvet, så vi er klar til forårssæsonen. Husk at de skal afleveres adskilte og 
tomme. Jess er kommet med en pris for de flasker der skal trykprøves. 
 
Vi var på junitur til Gl. Ålbo, og som sædvanlig fik vi en masse gode dyk, og 
gummibåden blev brugt flittigt.  
Dette års tur til Gl. Ålbo bliver den 14-15-16. juni 2013, så det er en god ide at 
reservere hytter i god tid.  
 
Stefan har været travlt optaget med at lave opgaver, så det er desværre ikke 
meget fridykning vi har haft gang i. 
 
Årets sidste dyk blev som noget nyt afholdt sammen med Dykanden. Det blev 
afholdt ved søspejderne i Lillebælt. Vi fik nogle fine dyk, selvom der ikke var 
det store deltagerantal fra vores klub. 
 
I skrivende stund har vi endnu ikke fået nøglerne, men jeg håber at vi er nu er 
ved at komme på plads i de nye lokaler. Lokalerne er fine, men ligger længere 
væk end vi er vant til. Kommunen har ikke nogen ledige lokaler, men vi håber 
stadig på at der kan komme bedre muligheder for os senere. 
Vi har lokalerne sammen med radioamatørerne, og jeg håber at vi kan få et 
godt samarbejde med dem. 
 
Længere fremme i papirerne sidder listen over de personer der er i klubbens 
forskellige udvalg. 
Skulle der sidde nogen på spring der brænder for at få sit navn på tavlen, så er 
der i materialet her en liste over de udvalg der er i klubben.  
 
Lad os mødes ude i det blå, når vejret tillader det, og håbe på at 2013 bliver et 
godt og sikkert dykker år med masser af gode oplevelser. 
 
Tak for 2012 
Tak for hjælpen til alle ledere, trænere og instruktører. 
Tak til medlemmerne der deltager i aktiviteterne, og endnu engang godt nytår 
til alle. 

 
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 
 

d) Fremlæggelse af regnskabet: 
Kassereren fremlagde regnskabet. Vi håber at komme til at spare noget i 
husleje efter vi er flyttet, da vi tidligere har boet ”gratis” ved kommunen men 
hos Sct Ib skulle vi bidrage til diverse omkostninger.  
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Regnskabet blev taget til efterretning af de fremmødte. 
 

e) Indkomne forslag: 
Der var ikke kommet nogen forslag. 

 
f) Fastsættelse af gebyrer og kontingenter: 

Det blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget at hæve kontingentet for 2014, 
så det bliver på 650 for aktive og 450 for passive. 
 

g) Valg af bestyrelse og suppleanter: 
1. John modtog genvalg som formand. 
2. Marianne modtog genvalg som kasserer. 
3. Bent modtog genvalg som næstformand. 
4. Bo modtog genvalg som bestyrelsesmedlem. 

Jess modtog genvalg som bestyrelsesmedlem. 
Jess påtog sig også at være ansvarlig for kompressor og sikkerhed.  
Bestyrelsen konstituerer selv de to udvalg. 
 
Som suppleanter til bestyrelsen blev Stefan genvalgt og Jesper Vinter valgt 
ind. 

  
De enkelte udvalg vælges og opstilles blandt alle medlemmerne, så det er 
bare at melde sig til et eksisterende udvalg, eller opfinde et nyt. 

 
h) Valg af revisorer og suppleanter: 

Bjarne og Jens blev genvalgt som revisorer. 
Tommy blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 
Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden, og gav ordet til næstformanden 
som afsluttede med at ønske alle en god dykkersæson, 
 
Referent : Stefan 

 
Godkendt den 25-02-2013 
 
Jens Skovgaard 
Dirigent for generalforsamlingen. 
 

Og så var der kaffe og fastelavnsboller  
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Instruktørkursus 
 

Af John Møller Nielsen 
 
Så oprandt dagen endelig hvor jeg skulle af sted til det afsluttende instruktør kursus i 
Rødehavet. 
Selve kurset foregik på en live aboard båd, hvor vi alle var samlet hele tiden. 
Vi var 10 elever, og 3 instruktør trænere. Turen gik via Kastrup, og da jeg kørte 
hjemmefra fredag aften, og indtil vores første teoriprøve fik jeg ikke meget søvn. Jeg 
skulle dog ikke klage, da der også kom folk fra Skagen, der havde endnu længere vej. 
Teoriprøven blev bestået, og så skulle den første lektion udføres. Jeg skulle undervise 
i dybdedyk til CMAS**, og det gik udmærket, bortset fra et par tabte blylommer… 
Vi skulle agere elever for hinanden, og evaluere hinandens præstationer. Det var også 
en del af kurset, og dermed en del man også selv blev målt på. 
Da alle havde gennemført deres første instruktion kom vi til kursets anden del. 
Det startede med en lidt sværere teoriprøve, og så en ny lektion som vi havde 
forberedt hjemmefra. 
Jeg skulle undervise i dekompressionsdyk, og det gik også fint. 
Som evaluering fik vi alle tre gode punkter som vi skulle beholde, samt tre punkter 
som vi skulle forbedre os på. 
Alt i alt et rigtig godt kursus som jeg også vil anbefale til andre. 
Der var lige lidt fritid om bord, og her var der så mulighed for at dykke lidt for sjov. 
Vejret var meget blæsende og koldt, så det var ikke det vi var vant til fra tidligere 
ture. 

 
 
 

 

Nyt fra uddanelsesudvalget  
Af Jens 

Vore 3 CMAS*-elever har netop besået teoriprøven og alle med flot 
resultat. – Så langt så godt. Nu træner vi så alle de praktiske øvelser 
i svømmehallen, og som de senere også skal beherske i åbent vand. 
Planen for dyk i åbent vand er lagt, men vi er jo også afhængige af 
vejrgudernes gode vilje 
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John har været på en ugelang 
 trængselsfyldt svedetur til Rødehavet med  
sportsdykkerforbundets tekniske udvalg.  
Resultatet blev at han nu er fuldbefaren  
CMAS** instruktør.  
 
Stort til lykke med det 

 

CMAS***uddannelse 
 
Af John
Jeg er nu fuldt uddannet som instruktør, og kan hermed uddanne op til CMAS *** 
dykkere. 
Jeg blev spurgt i svømmehallen om vi ikke snart skulle i gang med denne uddannelse. 
Jeg er klar, og det er bare at melde sig til.  
Uddannelsen er en overbygning på CMAS** uddannelsen, og stiller store krav til 
eleverne, der bl.a. skal have førstehjælp, speedbådskursus og en hel masse andre 
ting. 
Teoriprøven er ikke længere multichoice, så nu skal det hele sidde på rygraden. 
Se mere om kravene her: 
http://www.horsensdykkerklub.dk/krav%20CMAS-3.pdf 

Uddanelse til Nitrox-dykker 
Af Jens 

Både John og jeg er certificerede til at 
uddanne til Nitrox-basic dykker. Det går 
korthed ud på at lære en hulens masse teori 
og endnu mere om enkelte af de 
dykkerskader, der omtales i teoribogen til 
Grundlæggende Sportsdykning. Det er et rent 
teoretisk kursus som varer en hel dag.  
 
Forudsætningerne er bestået CMAS* 
sportsdykker og gyldig lægeerklæring. Efter 
alt det besvær giver det mulighed for at dykke 
med iltberiget luft op til 40% ilt. Det er der 
efterhånden mange dykkercentre der tilbyder 
enten som standard eller mod tillægsbetaling. 

Kan vi samle et lille hold kan vi afholde et kursus i klubben. Prisen vil ligge omkring 
750 – 800, kr inkl. teoribog, Nitroxtabel og bevis. Det er vældig godt at repetere 
grundbogen  og være i skrap træning til at lave journaler for gentagne dyk.  
 
Giv mig eller John et praj, hvis du er interesseret.  
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Kalenderen 
Dato ugedag KL: Aktivitet Ansvarlig 
Marts     
03-03-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Bo 
10-03-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Hans Henrik 
17-03-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Thorkild 
24-03-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Jess 
31-03-2013 Påskedag  Svømmehal Lukket 

April     
07-04-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Stefan 
14-04-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Bent 
18-04-2013 Torsdag 18:30 

Ishuset 
CMAS* uddannelsesdyk 
Intro åbent vand, dyk til 3 
meter 

Uddannelsesudvalget 

20-04-2013 Lørdag 09:30 
Ishuset 

CMAS* uddannelsesdyk 
Stranddyk til 6 meter + 
sikkerhedsøvelser 

Uddannelsesudvalget 

21-04-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Karin 
28-04-2013 Søndag 09:30 

As Vig 
CMAS* uddannelsesdyk 
Intro gummibåd, afbalancering 
og overflade 

Uddannelsesudvalget 

28-04-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Bo 
Maj     
05-05-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: John 
09-05-2013 Kr. 

Himmelfart 
09:30  
Snaptun 

CMAS* uddannelsesdyk 
Gummibådsdyk 12m og 
bjergning 

Uddannelsesudvalget 

12-05-2013 Søndag 09:30 
Søndervig 

CMAS* uddannelsesdyk 
Vragdyk Hold 1 

Uddannelsesudvalget 

12-05-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Jens 
19-05-2013 Pinsedag 18:00 Svømmehal lukket 
25-05-2013 Søndag 09:30 

Søndervig 
CMAS* uddannelsesdyk 
Vragdyk hold 2 

Uddannelsesudvalget 

26-05-2013 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Jess 
Juni     
02-06-2013 Søndag  Svømmehal Vagt: Stefan 
09-06-2013 Søndag  Svømmehal Vagt: Bent 
14—15-16 
Juni 2013 

Weekend  dykke-hygge og 
familietur 

Hele klubben 

16-06-2013 Søndag  Svømmehal Vagt: Karin 
23-06-2013 Søndag  Svømmehal Vagt: John 
   Sommerferie  
 

Næste nummer 
Indlæg til næste nummer sendes tilJens Skovgaard på mailadressen: 
jens.skovgaard@stofanet.dk  Senest mandag den 3. juni 2013 


