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Køge Dykkerklub 
Køge Dykkerklub, Bådehavnen 12, 4600 Køge 

Hjemmeside: www.koegedykkerklub.dk 
E-post: info@koegedykkerklub.dk, boblen@koegedykkerklub.dk 

Danske bank, 4865 8045569 

Bestyrelsen: 
 
Formand:         Peter Wium        tlf. 20829700 
pw@nils-wium.dk 
 
Næstformand:  
 
Kasserer:          Jeanette Tina Jensen     tlf. 22413249 
kasserer@koegedykkerklub.dk 
 
Sekrætær:        Thomas Aakjer tlf: 24607185 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  
Jesper Laage Petersen  tlf: 20734974 
Lars Bock   tlf: 25400324 
Robert Veng   tlf: 25467545 
Poul Engel   tlf: 56662528 
William Seifert 
 

Tur udvalg:  
� Knud-Erik Petersen  
� Carsten Mølbak  
� Lars Bock  
� Tom Skaibæk  
� David Gravenhorst  
� Thomas Åkjær  
� Majbrit Birk Olsen  
� Annie Mikkelsen 

Materiel udvalg:  
� Carsten Mølbak (Kompressor)  
� Jesper Laage  
� Jesper Nielsen  
� Peter Barakonyi  
� David Gravenhorst 

Kabys og fest udvalg:  
� Henriette Hansen  
� Robert Veng  
� Hanne Thomsen  
� David Gravenhorst  
� Peter Barakonyi  
� Peter Gregersen  
� (Majbrit Birk Olsen)  

Ansvarshavende redaktør for Boblen:  
� Paul Watts  

WEB  
� Lars Bock  
� Hauke Oldenburg  
� Peer Christensen  
 

Rugby udvalg:  
� Peer Christensen  
� William Siefert  

Ansvarlig Klub instruktør:  
� Carsten Mølbak  

Annoncer:  
� Peter Wium  

Fotograf:  
� Anders Olsen  

Leje af lokaler:  
� Poul Engell  



Referat af Bestyrelsesmøde d. 2 maj 
 

 Deltagere: Peter, Poul, Jesper, William, Jeanette, Lars, Thomas 

  
1. For at sikre, at mindst een fra bestyrelsen dækker de forskellige ansvarsområder, er fordelingen blevet 

som fgl:  

 Bestyrelsen fælles: Generalforsamling, sponsorater, dåb  

 Jeanette: edlemslisten, DFDFedlemskort, BudgetØkonomi, Klubmodul, Kommunekontakt  

 Jesper: avnebestyrelse  

 Lars: ateriel, Kompressor, Både, Flaskechecktrykprøvning, jemmesiden  

 Peter: Klubhus, nnoncer, Børnedyk  

 Poul: LåseNøgler, orø Regatta, Køge Festuge, Lokaleleje  

 Robert: Kabys, festudvalg, budget, Fastelavn, julefrokost, sankthans aften  

 Thomas: ddannelse, kurser interneeksterne, Turudvalg, Boblen, dokumentstyring  

 William: vømmehallen, svømmehalskort, Rugby, fridykning, V-jagt og anden sport  

1. Følgende dokumenter vil blive lagt på klubbens hjemmeside: Lån af klubhus, Klubbens vedtægter, 

regler check liste for lån af gummibåd.  

2. Den automatiske tilmelding på hjemmesiden kan ikke indstilles til kun at opkræve indmeldingsgebyr 

(kr 600) for flaskedykkere, men ikke for rugbymedlemmer. ndmeldingsgebyret vil fremover for 

flaskedykkere blive opkrævet separat.  

3. Juniordykkere samt juniorrugbyspillere skal i medlemskabet fremover indmeldes i DF for at sikre 

korrekt forsikringsdækning.  

4. Der er nogle nitroxnøglebrikker i omløb, hvor klubben ikke kender ejermanden. Et opråb i Boblen vil 

blive bragt, inden brikkerne bliver deaktiverede.  

5. DF afholder et kursus i brug af sidescanner 7-9 Juni i Nyborg  

6. Børneattester er vigtige – husk det nu, hvis du hjælper til i forbindelse med Juniordykrugby (link 

findes under Diverse på hjemmeside). Gyldighedstiden af børneattesterne (ingen lovkrav) vil blive 

diskuteret.  

7. Klubben er åbent for alle dykkerbevistyper, og hjemmesiden vil blive opdateret for at forsøge at gøre 

dette mere synligt.  

8. nfo-folder for dykkerklubben vil blive opdateret og genoptrykt.  

9. arinaen holder havnedag søndag d. 30. juni. Klubben vil deltage og planen er i den forbindelse at 

tilbyde prøvedyk. Opråb om frivillige vil blive sendt i boblen – tilmelding på hjemmesiden.  

10. Vi har fået lov til at opsætte et 1x2m reklameskilt på plankeværket ved bådshoppen, et skilt vil blive 

lavet og opsat.  

11. Vi har fået lov af marinaen til at benytte havnens trådløse net. En forstærker til signalet påtænkes 

indkøbt, og en gl. Laptop vil blive sat op i klubben til internet access etc.  

 



12. William har været til V-jagt repræsentantskabsmøde i DF. Forbundet har fået støtte til at 

lave en ny hemmeside, som påtænker at have også en fælles turoversigt for alle kubber, med evt 

mulighed for at dykkere fra andre klubber kan deltage i ture arrangeret af een klub, såfremt der er 

pladser. Fridykning er populært, så forbundet vil betale for uddannelse af instruktører i klubberne.  

13. orø regatta er 6-7 juli. Vi deltager igen med redningsbåd, og skal bruge frivillige.  

14. Danmarksstafetten (4x5km løb) er den 12 juni. Klubben tilmelder 2 hold, tilmelding bliver på 

hjemmesiden  

 

15. Fejlene på den lille påhængsmotor synes fundet, og bliver pt. igen repareretrenset.  

16. ndsigelse mod vindmøllerne på dækmolerne er indsendt til kommunen.  

17. dsejlingsforholdene fra marinaen er under ændring og gummibådsførere skal overholde 

afmærkningen og evt. rådføre sig med marinaens hjemmeside. ndlæg til Boblen vil blive lavet. 

 

 

På bestyrelsens vegne, Thomas akjer  

Næste møde er tirsdag den 11. juni kl 19.  



Indlæg i Køge onsdag 



IB tur til Anders Martin 
Dato: Søndag den 16.6.2013 

Afgang fra klubben: 7.00 
Turleder: Lars Bock – 25 40 03 24 

Pladser: 6 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside. 
Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas ** 

Dybder: 16 – 23 meter (Top – Bund) 
 
 

 

 

Dansk Sandpumper fra Frederikshavn på 299 brt, 47 meter lang og 9 meter bred. 
Maskine Alpha Disel på 368 hk, Bygget 1968 hos Schiffswert Oberwinter, 

Tyskland. Sprunget læk og forlist d. 10.10.1983. 
Flot vrag der står på kølen i næsten intakt tilstand.  

Der er dog sprængt i styrhuset. 



RIB tur til Baltic 
Dato: Lørdag den 6.7.2013 

Afgang fra klubben: 7:00 

Turleder: Thomas Aakjer – 24 60 71 85 

Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside. 

Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS ** 

Dybder: 20 – 27 meter (Top – Bund) 

 

 
 

 

Historien bag forliset:  

Skibet Baltic var en 4-mastet bramsejlsskonnert af træ der forliste 2/10-1939. 

Den var 52.24 meter lang, 10.29 meter bred og med en dybde på 3.44 meter. 

Baltic var målt til 451 BRT. 

Skibet var ved forliset lastet med 500 tons sortflint fra Strøby Ladeplads til 

svensk havn. 

Søndag d 1 okt 1939 måtte skibet ankre og afvente tysk minelods gennem 

minefeltet mellem Falsterbo og Møen . Vejret var dårligt og mandag mellem kl. 

10 og 11 sank skibet efter at være hugget læk af ankerkæden. Alle ombord blev 

reddet af et nærligende tysk vagtskib, som senere blev taget i land af lodsen i 

Rødvig. 



RIB tur til S. S. Minos 
Dato: Lørdag den 25.5.2013 

Afgang fra klubben: 7.00 
 Turleder: Carsten Mølbak – 21 42 70 00  

Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.  
Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas ** 

Dybder: 16 – 27 meter (Top – Bund) 

 
 
Tysk damper på 693 brt., 55,38 meter lang og 7,99 meter bred. Skibet blev bygget hos Naval Works 
Co. Ltd. i Southampton, for D.G. Albis i Hamburg og fik navnet Albis. Den 29. september 1898 blev 
skibet solgt til D.G. Neptun i Bremen og fik derefter navnet Minos. 
Minos var på rejse fra Windau til Hamburg med en last chilesalpeter og stykgods, den 19. januar 
1913. Kort efter at have passeret Hammer Odde, kolliderede Minos frontalt med en anden tysk 
damper; Haparanda. Det var blæsende og usigtbart vejr og da Minos tog meget vand ind gennem 
stævnen, som nærmest var flækket fra lønningen og helt ned under vandlinien, valgte man at 
forlade skibet. Efter kort tid i redningsbådene, blev besætningen samlet op og indlogeret i 
Haparanda. Man så på grund af vejrforholdene ikke Minos synke, men antog at det måtte være 
sket kort tid efter at skibet blev forladt. 
På 27 meters dybde, ligger vraget nu ved sin allersidste kajplads, i lastrummene står og ligger 
trætønder og kasser, som om nogen var i færd med at laste eller losse. Læseren skal mere tage det 
beskrevne som et udtryk for min fantasi, end for vragets tilstand, men det er sjov at se tønderne 
med chilesalpeter stå stablet og surret - og tænke sig, at dette arbejde blev gjort for mere end 90 år 
siden. Vraget er nemlig meget nedbrudt og sammenfaldet, hele agterenden er faldet sammen og er 
fuld af mistede garn og trawl. Midtskibs er vraget rimelig intakt, men dækket omkring 
maskinrummet er sunket noget sammen og også her er der en del trawl. Frem mod stævnen er 
vraget mere helt og det er især her, at man kan se tønder og kasser i lastrummene. Helt ude i 
stævnen er kollisionsskaden tydelig, en meter til styrbord fraskibets stævn, er det dybe hak som 
gaber ½ meter og ved siden af selve kollisionshullet, kan man se hvordan kollisionen har deformeret 
vraget, langt hen af skibssiden. 



Mad i klubben! 

 
Syntes du, også det er hyggeligt at spise med i dykkerklubben hver d.1. torsdag 
i måned?  
At deltage i selve spisningen koster kun 50,00 kr. Meld dig til på Klub modulet. 
 
Men der skal jo også være nogen, der skal lave maden, er det dig??  Det må 
meget gerne være hverdagsmad, eller grill mad/ pizza m.m – eller hvad man 
syntes man har lyst til at lave. 
 
Det kræver kun: 

En lille smule tid og lyst 
Man lige kontakter mig, enten på telefon 24638609 eller mail 

jesper.jytte@os.dk. Så sørger jeg får, det bliver koordineret 
og meldt ud.  

Har man brug for hjælpere, så sig til. 
 

Næste gang er 6/6– hvem har lyst at lave mad der?? 
 
De andre torsdag er: 
Torsdagen i juni – er d. 6/6. – hvem laver mad her? 
Torsdagen i juli– er d. 4/7. – hvem laver mad her? 
Torsdagen i august – er d. 1/8. – hvem laver mad her? 
Torsdagen i september– er d. 5/9. – hvem laver mad her? 
Torsdagen i oktober– er d. 3/10. – hvem laver mad her? 
Torsdagen i november – er d. 7/11. – hvem laver mad her? 
Er der stemning for mad i december?? 

 
Vel mødt til spisning og madlavning i Køge Dykkerklub. 
 
Hilsen Jytte 



Adgang til lille lagerrum med gasflasker. 
  

Der er som mange nok har set, er der sat adgangskontrol på det lille lagerrum 
hvor vi opbevarer ilt, helium, boosterpumpe, m.m.  
  
Der vil fremover kun blive adgang for de personer som har et mixer/blender 
bevis. Derfor skal dette fremvises for at få åbnet sin kodebrik til 
adgangskontrollen.  
Det kan ske ved at sende en kopi til mailadressen poul@famengell.dk. Så vil 
kortet blive åbnet hurtigst muligt. 

 

På bestyrelsens vegne. 
Poul F. Engell 

 

 Boblen – Boblen - Boblen  
 

Boblen mangler indlæg. vis du er med til en dykkertur eller en rugbykamp, må du 

gerne dele din oplevelse med os andre i klubben. olveig tilbyder at læse korrektur på 

dit indlæg, så hvis du vil benytte dette tilbud, skal du blot sende hende en mail 

(solveigbruhn@gmail.com ) . 

  

Hilsner, Bestyrelsen  



NÆSTE DEADLINE TIL BOBLEN ER: 
Torsdag d. 30/5 

 

Indlæg til Boblen sendes til:  
Boblen@koegedykkerklub.dk /  

wattsidk@gmail.com 

Olderne 
     
Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest Onsdag. 
 
 
Fredag d. 31 Maj            2013 Kl 18:30  
Arne        Åbjerg Larsen 20789720 arne@aabjerg.dk 
Svend Erik  Jensen        56169546 kogej@privat.dk 
 
Fredag d. 28 Juni           2013 Kl 18:30  
Connie      Andersen      56788366 cia-la-14@vip.cybercity.dk  * 
Inge Birthe Rønholt        56788948 ibh47@hotmail.com        * 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Tilmelding til madhold pr telefon eller ved at sende en eMail 
til holdet.                          
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