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Bestyrelse: 
Formand: Ole Andersen  
Næstformand Michael Fris  
Kasserer: Marianne Lykke Nielsen 75 63 00 70 
Bestyrelsesmedlem Bent Heltborg  
 Bo Laursen 40 20 25 53 

Kontaktpersoner i klubbens udvalg: 
Junior: Peter Mikkelsen 28 56 70 16 
Båd:   
Kompressor: Jess Pedersen 40 38 74 72 
Uddannelse: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Sikkerhed Jess Pedersen 40 38 74 72 
Blad: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Aktiviteter John Møller Nielsen 25 44 64 73 
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Kære Dykkere 
 
Af Ole Andersen 
Kære medlemmer af Horsens Dykkerklub.  
 
Jeg vil gerne sige tak for den tillid, i har vist 
mig, ved at vælge mig til formand. Valget kom 
naturligvis som en stor glædelig overraskelse 
Jeg har faktisk været med fra starten, jeg har 
medlemsnummer 12, og der er sket en del 
siden da, derfor mener jeg at det er på tide at 
ændre § 20 i vores vedtægter, meningen med 
den var selvfølgelig, at alle skulle have 
medbestemmelse, men jeg mener den 
derimod har været bremsende for alle nye 
tiltag. Den vil jeg arbejde på at få ændret.  

 
Jeg har oprettet en facebookgruppe Horsens 
Dykkerklub som jeg vil opfordre alle til at 
deltage i, jeg må nok desværre indrømme, at 
jeg kender ikke ret mange af jer, og vil derfor 
gerne have kombineret navn og ansigt. 
 
Jeg håber vi får en god sommer, og at jeg 
kommer ud og får lidt tryk i ørerne. 
- Vel mødt i vandet - 

Divers do it deeper.... 

....

 

Nuværende vedtægter §20 Lovændringer 
 
"Klubbens vedtægter kan ændres ved en afstemning hvor mindst 2/3 af klubbens 
medlemmer stemmer for ændringen. Afstemningen kan evt. gennemføres som en skriftlig 
afstemning. Senest 3 uger efter afstemningen skal resultatet godkendes på en 
generalforsamling hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen." 
 
 

Generalforsamling 2015 Horsens Dykkerklub 
 
Referat fra generalforsamling i Horsens dykkerklub den 31.1.2015 
 
Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen og forslog Jens som dirigent, Jens blev enstemmig 
valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt ifølge 
vedtægterne og derfor er beslutningsdygtig. 

 
Valg af sekretær 

Bo blev valgt. 
 
Formandens beretning 

( Se beretningen ) 
Beretningen blev godkendt  
Bo forslog at Christian kunne hjælpe Peter med junior træningen mens Gustav er ude 
og rejse, dette er efterfølgende aftalt med Christian 

 
Fremlæggelse af regnskabet 

Kasseren fremlagde regnskabet. 
Der var i 2014 et lille underskud på små 6.000 kr. som hovedsageligt er pga. dyr 
reparation af kompressoren.  



Klubblad for Horsens Dykkerklub                                                           Side 3 
 

Der blev bemærket, at der i regnskabet er en ”lille” dato fejl, hvor der står 2014 i 
stedet for 2015, men regnskabet blev trods det godkendt. 

 
Behandling af indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 
 
Fastsættelse af gebyrer og kontingenter 

Det blev besluttet, at kontingenter blev fastholdt trods det lille underskud i 
regnskabet. 
650 kr. for aktive flaske dykker, 550 kr. for juniorer og 450 kr. for passive medlemmer. 
Der er p.t. 47 voksne medlemmer og 16 Juniorer. 
John forslog, at formanden fremover skulle holdes fri for kontingent, dette blev 
vedtaget. 
 

Valg af bestyrelse 
John modtager ikke genvalg som formand, der er kommet 2 forslag til 
formandsposten – Ole Andersen og Michael Friis. 
Til formandsposten blev Ole Andersen valgt og Michael Friis som næstformand. 

 
Den nye bestyrelse 

Formand:  Ole Andersen 
Næstformand: Michael Friis 
Kasserer:  Marianne Lykke Nielsen modtog genvalg som kasser 
Bestyrelsesmedlemmer: Bo Laursen modtog genvalg 
Bent Heltborg aftrådte næstformandsposten med forblev bestyrelsesmedlem. 

 
Suppleanter. Jess Pedersen aftrådte som bestyrelsesmedlem men forblev som suppleant 

Hans Henrik blev valgt ind. 
 
Valg af revisorer og suppleanter 

Bjarne og Jens modtog genvalg og blev valgt 
Tommy modtog genvalg som suppleant og blev valgt.   

 
Valg af bestyrelsen blev godkendt. 

 

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet videre til den nye formand Ole 
Andersen som takkede for valget til formand. 

 

Godkendt 01-02-2015 
 

Jens Skovgaard 

 
 
 

 
Dirigent  

 

 
 
 

Formandens beretning for 2014 
Af John Møller Nielsen 
 
Traditionen tro, så startede januar måned 
med flaskeundervisning i svømmehallen, og 
nogle hårde teoridage i klublokalerne. 
Vi lagde hårdt ud med fem elever. 

Der blev uddelt fem CMAS * beviser efter et 
travlt forår. 
 
Kompressoren blev flyttet ud i køkkenet, da 
værkstedsrummet var for lille til den. Der var 
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problemer med fugt i flaskerne, men efter et serviceeftersyn fungerer den fint igen. Vi 
mangler dog at få flyttet el installationen til 
køkkenet. 
 
Juniorafdelingen kører planmæssigt, selvom 
det ikke er meget vi ser til dem i åbent vand. 
 
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. 
Jesper kar kreeret en fin løfteanordning til 
flaskerullemaskinen, så den nu kan vinkles 
uden alle mulige træklodser. 
 
Vi var på junitur til Gl. Ålbo, og i modsætning 
til forrige gang, så var vandet på vores side. 
Vi fik samtidig luftet vores nye flotte 
strandflag med klubnavn og dykkerflag. 
Dette års tur til Gl. Ålbo bliver den 26- 27-28. 
juni, så det er en god ide at reservere hytter i 
god tid.  
I sommerferien var Peter, Daniel og jeg i 
Hovedgård Svømmehal og dykke med flasker 
sammen med en masse børn. Vi havde en 

god og lang dag, og fik brugt det meste af 
den medbragte luft. 
 
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 2015 bliver et godt og 
sikkert dykker år med masser af gode 
oplevelser. 
 
Tak for 2014 
Tak for hjælpen til alle ledere, trænere og 
instruktører. 
Tak til medlemmerne der deltager i 
aktiviteterne, og endnu engang godt nytår til 
alle. 
 

 

Dykkerferie til Malta 
 

 
Foto Jens Skovgaard 1995 
 
Vi er en lille flok, der har snakket om at lave 
en tur til Malta til efteråret. Perioden er ikke 
helt på plads endnu, men det bliver en 
ugestur i enten uge 38 eller 39. Lige nu 
gælder det om at planlægge at have ferie at 
tære på og spare lidt sammen. Det vil 
formentlig være MALTAQUA dykkercenter vi 
vil benytte, for det brugte klubben også med 
god tilfredshed helt tilbage i 1994 og 1995.  
 
Det er hovedsageligt stranddyk, der 
arrangeres med møde ved 8-tiden i centret 

og så forventet tilbagekomst ved 14-tiden, så 
der er tid til familiehygge og at komme lidt 
rundt på øen og lege turister.  
 
Det er Thorkild, der undersøger nærmere. 
 
Prisen er ikke på plads endnu. Af 
dykkercentrets hjemmeside ser det ud til at 
en dagstur med 2 dyk koster omkring 80€. Så 
kommeer rejse og ophold oveni. 
 

 
I mellemtiden kan det være en god ide at finpudse sin 
afbalancering Foto Jens Skovgaard 1995 
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Kalenderen 2015 
Plan over svømmehalsvagter og andre aktiviteter 

Marts April Maj Juni 
01 sø Michael Kofoed 01 on   01 fr St. Bededag 01 ma   

02 ma   02 to Skærtorsdag 02 lø   02 ti   

03 ti   03 fr Langfredag 03 sø Karin 03 on Klubmøde 

04 on Klubmøde 04 lø   04 ma   04 to   

05 to   05 sø Påskedag 05 ti   05 fr   

06 fr   06 ma 2. påskedag 06 on Klubmøde 06 lø   

07 lø   07 ti   07 to   07 sø Carsten 

08 sø Bent 08 on Klubmøde 08 fr   08 ma   

09 ma   09 to   09 lø   09 ti   

10 ti   10 fr   10 sø Ole A 10 on   

11 on   11 lø   11 ma   11 to   

12 to   12 sø Jess 12 ti   12 fr   

13 fr   13 ma   13 on   13 lø   

14 lø   14 ti   14 to Kr. Himmelfartsdag 14 sø Bo 

15 sø Carsten 15 on   15 fr   15 ma   

16 ma   16 to   16 lø   16 ti   

17 ti   17 fr   17 sø Michael Kofoed 17 on   

18 on   18 lø   18 ma   18 to   

19 to   19 sø Thorkild 19 ti   19 fr   

20 fr   20 ma   20 on   20 lø   

21 lø   21 ti   21 to   21 sø Jess 

22 sø Bo 22 on   22 fr   22 ma   

23 ma   23 to   23 lø   23 ti   

24 ti   24 fr   24 sø Pinsedag 24 on   

25 on   25 lø   25 ma 2. pinsedag 25 to   

26 to   26 sø Hans Henrik 26 ti   26 fr Gl Ålbo 

27 fr   27 ma   27 on   27 lø Gl Ålbo 

28 lø   28 ti   28 to   28 sø Sommerferie 

29 sø Påskeferie 29 on   29 fr   29 ma   

30 ma   30 to   30 lø   30 ti   

31 ti         31 sø Bent       
 

Næste nummer 
Indlæg til næste nummer sendes til Jens Skovgaard på mailadressen: 
jens.skovgaard@stofanet.dk  Senest mandag den 8. juni 2015 
 

 


