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Bådehavnen 14, 4600 Køge   Mobil 40148775 
 

 

Klubbens svømmehalstider i Køge Svømmeland 2021 
Bemærk: svømmehallen er lukket for klubber i skoleferier 

 

Mandag:   19.00 - 20.30  3 langbaner (bane 1-3)  

18.30 - 20.30  springbassinet (dykkerundervisning) 
 

Tirsdag: 18.30 - 21.00  springbassinet (UV-Rugby) 
 

Onsdag: 19.00 - 20.30  2 langbaner (bane 1-2) 

18.30 - 20.30  springbassinet (UV-Rugby) 
 

Vi har kantvagt ved langbanerne, som deles mellem 2 medlemmer pr. gang.  

Vagtplanen findes på hjemmesiden 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.tritilfordelforboern.dk/upl/website/ruter/Svm0.jpg&imgrefurl=http://www.tritilfordelforboern.dk/ruter&h=189&w=281&tbnid=ZKFEX37C4KS_mM:&docid=oouOxD27bTR9wM&ei=CELvVbDsJqnT7AbZ1Kv4Dw&tbm=isch&ved=0CGQQMygtMC1qFQoTCLCQ4cqg6McCFakp2wodWeoK_w
http://svoemmeland.dk/
http://svoemmeland.dk/
http://www.ak-skibselektronik.dk/index.shtml


 

 

 

Køge Dykkerklub 
Køge Dykkerklub, Bådehavnen 12, 4600 Køge 

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

Danske Bank: 4865 - 00080 45569 
 

Bestyrelsen:  
Formand:   Thomas Aakjer 
thomas@aakjer.dk 
Næstformand:   Palle Møller 
Kasserer:   Bo Gjerløv Sørensen 
kasserer@koegedykkerklub.dk 
Sekretær:   Jesper Nielsen  
Bestyrelsesmedlemmer: 
Peer Christensen 

 
Tlf.: 2460 7185  
 
Tlf.: 3012 6009 
Tlf.: 3139 1856 
  
Tlf.: 2328 8903 
 
Tlf.: 6160 9989  

 
Turudvalg: 

o Carsten Mølbak 
o Thomas Aakjer 
o Annie Mikkelsen  
o Peter Wium 

o Dennis Olsen 

o Tormod Jensen 

o Morten S. Rasmussen 

o Peter A. Pedersen 

Morten Rasmussen 
Peter Adelhejd Pedersen 
Suppleant: Søren Due Andersen 
Revisor: Morten Printzlau 
Revisor suppl.: Diana Jensen 

Tlf.: 2339 4445 
Tlf.: 6116 8121 
Tlf.: 3027 3601 

 
Materialeudvalg: 

o Carsten Mølbak 
o Jesper Nielsen 
o David Gravenhorst 

o Ivan Møller 

UV-Rugby & UV-jagt udvalg: 
o William Siefert  

undervandsrugby@koegedykkerklub.dk 
o Peer Christensen 
o Majbrit Birk Olsen 
o Morten S. Rasmussen 

uvjagt@koegedykkerklub.dk 

 
Tlf.: 2121 9745 
 
Tlf.: 6160 9989 
Tlf.: 2285 6650 
Tlf.: 2339 4445 
 

 
Kabys og festudvalg: 

o Henriette Hansen  
o Robert Veng 
o Hanne Klein 
o Peter Klein 
o Majbritt Birk Olsen 
o Ivan Møller 

Annoncesalg: 
o Peter Wium 

 
Tlf.: 2082 9700 

 
Web udvalg: 

o Thomas Aakjer 

Leje af klublokaler & adm. af nøgler: 
o Poul Engell       

poul@famengell.dk 

 
Tlf.: 2469 5363 

 
 

Indlæg til BOBLEN 

Ansvarlig Klub Instruktør: 
o Carsten Mølbak 
o Jan Samsing 

 
Tlf.: 2142 7000 
Tlf.: 3033 3626 

 sendes til: 

boblen@koegedykkerklub.dk 
 

Redaktør Boblen: 
o Else Aagaard 

boblen@koegedykkerklub.dk 

 
Tlf.: 2446 1033 

 Bladet udkommer fysisk 
ca. 4 gange om året 

 

Forsidefoto: Søren Due Andersen 
 

 

KØGE DYKKERKLUB 

En Klub for alle  

VIL DU VÆRE MED? 

Danmarks bedste dykkerklub! 

http://www.koegedykkerklub.dk/
mailto:info@koegedykkerklub.dk
mailto:boblen@koegedykkerklub.dk
mailto:thomas@aakjer.dk
mailto:kasserer@koegedykkerklub.dk
mailto:undervandsrugby@koegedykkerklub.dk?subject=Undervandsrugby
mailto:uvjagt@koegedykkerklub.dk
mailto:boblen@koegedykkerklub.dk
mailto:boblen@koegedykkerklub.dk


  

DM i UV-Jagt 2021 
12 af Klubbens UV-jægere deltog i årets DM i UV-jagt som foregik ud for Langelands kyster.                  

Med 64 tilmeldte i alt, må Køge siges at være godt repræsenteret.  

Majbritt blev Danmarksmester i kvinderækken og Oliver Siefert i herrerækken for andet år i træk. Køge 

Dykkerklub fik i hold konkurrencen en fin sølvmedalje med hjem - ud af 18 deltagende hold. 

Kæmpe tillykke - Sejt gået!  

 

 
Fotos leveret af Majbritt Olsen 



 

 

Skøn dykning –vraget af bramsejlsskonnerten; Baltic 
Af Else 

Lørdag den 24. juli 2021 var vi 6 dykkere, der drog ud fra Rødvig Havn for at dykke på vraget af Baltic.  

Solen skinnede, vejret var smukt og havet næsten blankt. Stevns Klint stod solbadet, så det kunne kun 

blive en god dag! 

Det er længe siden klubben sidst har besøgt vraget, der i mellemtiden er faldet mere sammen. Et trawl 

har også gjort sit til ødelæggelsen. Vraget er ganske spændende trods sammenfaldet, særligt fordi der 

var masser af liv; især torsk og ulke, så vi en del af. Der var ikke meget strøm og sigten må siges at være 

ok på denne varme sommerdag = 6-8m.  

RIB-ture har der ikke været mange af her i foråret og hen over sommeren, så det var godt at komme ud 

igen og takket være Carsten, kunne det lade sig gøre nu klubbens båd igen var ude af drift.  

Det var skønt at komme i vandet igen 

Desuden kan jeg kun opfordre til at tænke over blymængden, når der skiftes mellem dykning med 

vinterdragt og sommerindertøjet – 2 kilo bly kræver sin luft til opstigningen        
 

Kom med på RIB-tur til Dr. Eichelbaum (M1108) 
Dato: søndag den 5. september 2021  

Afgang fra klubben: 7:00 (mødetid klubhus senest kl. 6:45)  

Vi sejler ud fra Stignæs Havn 

Turansvarlig: Turleder: Carsten Mølbak 2142 7000 

Dybde: top: 24 m – bund: 29 m 

Certifikat krav. Minimum svarende til Cmas ** 

Pladser: 6 stk. tilmelding via hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Vraget kaldes også: ”Det skæve vrag". Det blev bygget i 1937 hos Howaldtswerke AG., Hamburg til H. 

Fock, som fiskekutter med navnet Dr. Eichelbaum nr. HH 233 med brt. På 476. I 1939 blev skibet 

overtaget af Kriegsmarine som minestryger og fik nr. M 1108.  Den 13. april 1940 kl. 13.45 kolliderede 

det med det danske dampskib: SCANDIA fra A/S D/S D.F.K., København på 1709 brt. og sank. Et 

besætningsmedlem omkom.  

Vraget er stadig velbevaret. Det ligger på skrænten til dybvandsruten med en hældning på ca. 20 

grader til styrbord. Det nederste af dækket ligger på 24 m dybde. Der kan svømmes igennem 

styrehuset og flere steder kan man komme ind i vraget. Der kommer ofte store skibe tæt forbi 

dykkerstedet og der findes stadig en del ammunition, så giv agt under dykningen. 
 

 



  

Kom med på RIB-tur til Bonita M/S 
Dato: lørdag den 18. september 2021  

Afgang fra klubben: 7:00 (mødetid klubhus senest kl. 6:45)  

Vi sejler ud fra Smyge Hamn i Sverige  

Turansvarlig: Turleder: Carsten Mølbak 2142 7000 

Dybde: top: 18 m – bund: 42 m 

Certifikat krav. Minimum svarende til Cmas ** 

Pladser: 6 stk. tilmelding via hjemmesiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dansk motorskib bygget i 1930 på Ålborg Maskin- & Skibsbyggeri, skibet var på 3198 brt. og dets første 
navn var Skule. Bonita var på rejse fra Luleå til Holtenau med jernmalm til den Tyske krigsindustri den 
14/10-1941, da skibet blev påsejlet i bagbords side af SS Bojan, med så voldsom kraft at det sank på 
meget kort tid. Kun 4 ud af 25 besætningsmedlemmer blev reddet af Bojan´s besætning, heriblandt 
kaptajnen, der reddede sig ud af et vindue, idet han var spinkel. Kollisionen skyldtes delvis Bonita´s 
afskærmede lanterner, som ellers var normalt at føre under krigen. 
På et vrag af denne størrelse, er afstandene så store og detaljerne så mange, at det kan være svært at 
bevare overblikket, selv efter flere dyk. Vraget er fin intakt og der er ofte god sigt.  
Mere info www.vragguiden.dk eller www.vrag.dk 
 

God sigt i danske farvande er ikke normen! 
Tilbage i april 2016 var sigten på vraget af Bonita helt i top. 

Et af de få gange hvor dykningen nærmer sig det perfekte        

 

Fotos leveret af Søren Due Andersen og Thomas Aakjer 
  



 

 

Referat fra Generalforsamling 17. jun. 2021 

 

Thomas Aakjer bød de fremmødte velkomne og gennemgik dagsordenen  

 1. Valg af dirigent: Carsten Mølbak blev valgt og takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

2. Formandens beretning: Formandens beretning blev godkendt. Læs selve beretningen på næste 
side. 

3. Fremlæggelse af regnskabet: Klubbens regnskab havde ligget til gennemsyn i klubben i lang tid 
samt tilbage i februar, sådan at alle medlemmerne har haft mulighed for at gennemgå dette grundigt 
og kasserer Bo Gjerløv Sørensen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev derefter godkendt.  

4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsens forslog at klubbens kontingenter for flaskedykkere blev 
forøget med 10kr/kvartal. Andre kontingenter forbliver uændrede. Forslaget blev vedtaget 

5. Behandling af indkommende forslag: Bestyrelsen foreslog at ændre vedtægterne således 
medlemsgruppen Senior UV-Rugby bliver splittet op i 3 medlemsgrupper som i dag er repræsenteret 
af gruppen: UV-Rugby, UV-Jagt og Fridykning, samt at kontingentet for UV-Jagt skulle stige til DKK 
300/kvartal.  

Ændringerne af vedtægterne kræver at disse også vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 
Bestyrelsen vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægterne. 

6. Valg af bestyrelse: 
Formand: Thomas Aakjer blev genvalgt 
Bestyrelsesmedlem: Palle Møller blev genvalgt  
Bestyrelsesmedlem: Morten Sloth Rasmussen blev genvalgt 
Bestyrelsesmedlem: Jesper Nielsen blev genvalgt 
Bestyrelses suppleant: Søren Due-Andersen blev genvalgt   

7. Valg til udvalg: 
UV-Rugby og UV-jagt udvalg: Morten Rasmussen, William Siefert, Peer Christensen, Majbrit Birk Olsen 
Turudvalg: Carsten Mølbak, Peter Wium, Thomas Aakjer, Annie Mikkelsen, Peter Adelhejd Pedersen, 
Dennis Olsen og Morten Sloth Rasmussen blev alle genvalgt, Tormod Jensen indtræder i turudvalget. 
Materieludvalg: Carsten Mølbak, Jesper Nielsen, David Gravenhorst og Ivan Møller blev genvalgt.  
Kabys og Fest udvalg: Henriette Hansen, Robert Veng, Hanne Klein, Peter Klein, Majbrit Birk Olsen og 
Ivan Møller blev alle genvalgt 
Leje af lokaler samt adm. af nøgler: Poul Engell blev genvalgt.  
Webudvalget: Thomas Aakjer blev genvalgt. 
Ansvarshavende redaktør for Boblen: Else Aagaard blev genvalgt. 
Ansvarlig instruktør: Carsten Mølbak og Jan Samsing blev genvalgt. 
Annoncer: Peter Wium blev genvalgt. 
Revisor: Morten Printzlau blev valgt. 
Revisor suppleant: Diana Jensen blev valgt.   

8. Eventuelt  
Det blev diskuteret, om det var muligt at ændre betalingen på hjemmesiden, således at man ikke ved 
flere tilmeldinger på samme tid skal indtaste dankortoplysninger igen og igen.  

Hjemmesiden understøtter brugen af elektronisk Dankort, og kan med den tilhørende App betale 
væsentlig hurtigere. Bestyrelsen kigger endvidere på at kunne benytte Mobilpay til betalinger. 

 
Formanden takkede for god ro og orden. 
På bestyrelsens vegne, Thomas Aakjer 



  

Foto øverst: Thomas Aakjer - Nederst: Carsten Mølbak 



 

 

                   Formandens beretning 2021 

 
Så er endnu et år gået – i Coronaens tegn resulterende i nedlukning af det meste af aktiviteten i 

længere perioder. Vejret har heller ikke været med os, så en del af de få ture, som har været arrangeret har 

måttet aflyses. Nu lysner det, mange af os er efterhånden blevet vaccineret og de sidste kommer over de 

næste par måneder – så der er håb om normal klubaktivitet efter sommerferien. 

 

UV-rugby: Som al anden aktivitet har vores spillere været ramt af Coronarestriktionerne. Efter nedlukningen 

foråret 20, blev der opstartet igen efter sommerferien med nye Coronaregler bl.a. 1 m afstand i overfladen og 

vores Juniorer (ca. 14 spillere), 2. div. hold (ca. 20 spillere) og eliteholdet (ca. 20 spillere) kunne genstarte 

træningen. Der var nogle enkelte træningskampe i 2. division, men allerede fra oktober blev alle cups aflyst så 

ingen kampe – og fra november kunne kun eliteholdet træne. Fra åbningen her i april har alle hold kunnet 

træne igen, men kun i den dybe ende af langbanebassinet da springbassinet har været lukket pga. reparation. 

Nu er springbassinet åbnet igen, men sæsonen er slut. Vi regner selvfølgelig med en god ny sæson efter 

sommerferien. UV-rugbyerne modtog sidste år DKK 16 kr. fra Køge Kommunes Elitepulje, penge som er blevet 

brugt på nye dragter og diverse udstyr. 

UV-jægerne i dykkerklubben havde også et lidt trægt efterår, hvor mange konkurrencer og ture blev aflyst. Til 

gengæld har 2021 startet helt fantastisk. Der har været mange vragture, kyst og bådture. Til det udsatte 2020 

Nordisk mesterskab i Øresund havde Køge hele 3 deltagere med og Claus Øster kæmpede sig til en flot 

bronzemedalje. I hold konkurrencen fik Danmark både sølv og bronze. 

Til Øresunds cup havde vi 2 hold med fra Køge Dykkerklub. Her blev det til en 10 og 14 plads, ud af de 18 

tilmeldte hold. Revanchen blev taget til DM den 6+7 juni på Langeland, som blev domineret af Køge. Hele 12 

deltagere (4 hold) deltog ud af 64 tilmeldte i alt. Majbritt blev dansk mester i kvinderækken og Oliver Siefert 

blev Danmarksmester for andet år i træk. Køge Dykkerklub vandt ligeledes i hold konkurrencen, en fin 

sølvmedalje - ud af de 18 deltagende hold. 

Nu ser vi frem til midten af september hvor Oliver, Majbritt og William er udtaget til deltagelse ved VM på 

Sardinien. 

Vi glædes også over at stadig flere UV-jægere vælger Køge Dykkerklub som deres nye klub, og vi ser frem til at 

få genindført klubmesterskaberne som en hyggekonkurrence i august. 

Fridykkerne har næsten heller ikke trænet og det lukkede springbassin har ikke bidraget. Også her forventes 
der en god ny sæson efter sommerferien. Vi vil også gerne have uddannet en fridykkerinstruktør, så det bliver 
der arbejdet på – og forhåbentlig sker der noget i den kommende sæson. 

På dykkerundvisningssiden, har der ikke været noget her i foråret – Jan og jeg turde ikke slå et kursus op og gå 

i gang, hvilket viste sig at være den rigtige beslutning da svømmehallen blev lukket ned. 

For klubbens voksne dykkere har den forløbne sæson været påvirket af Coronaen og ikke mindst vejret – så 

hvis vi ikke kendte Lillebælt godt, så gør vi det nu. Den årlige Kullentur omkring Kristi himmelfart kunne ikke 

afholdes som normalt, men blev i stedet forlagt …… til Lillebælt – Hindsgavl Camping. Det var en god tur – og 

opbakningen var rigtig god. Jeg talte fredag eller lørdag 11 biler fra klubben ved Ammoniakhavnen. Ellers er vi i 

gang igen, og igen takket være Carsten har vi to store RIB-både til rådighed på næsten alle dyk. 

På Klub og økonomisiden er garageprojektet blevet afsluttet og senest er nøglelæser blevet tilsluttet, så jeres 

nøgle til klubdøren nu også kan åbne for garagedøren. Den samlede pris for projektet er endt på DKK 409kr., 

hvilket er 15% over overslaget på DKK 360kr. og skyldes at der har været nogle ekstraarbejder – brandvæg mod 



  

 klub, maling, flisearb., og at omkostninger til ingeniøren (tegninger, byggesag) ikke var medregnet i 

overslaget. Resultatet lader sig dog se, så selvom det har været en stor investering, er det blevet supergodt og 

vil være klubben en god garage mange år fremover. 

Traileren til den store RIB er også blevet udskiftet – den var i forvejen gammel, og kombinationen af alderdom 

og stilstand tog det sidste liv. Nu senest er også navigatoren på den store RIB død. Den tog vand ind på en tur i 

møgvejr i forbindelse med et UV-jagt stævne. Den var også gammel og vi har ikke villet ofre penge på at 

forsøge at reparere den så en ny er bestilt – og skulle være på plads midt juli. 

Sidst men ikke mindst har vi også besluttet at gå videre med at få hjemmesiden renoveret med et komplet nyt 

layout og har fra Klubmodul, som er vores udbyder fået et tilbud. 

Vi fik sidste år bevilget penge til en ny projektor + våddragter til begyndere. Jeg har forsøgt at få konverteret 

våddragtspengene til en ny navigator, men det ville DIF ikke acceptere. Så pengene til våddragter + projektor 

skal benyttes inden udgangen af september. Vi har tre andre ansøgninger om midler ude. Én til Køge 

Kommunes Elite pulje om hjælp til deltagerne til EM i UV-Jagt (Sardinien), samt nogle penge til UV-rugby. En 

anden ansøgning er ved Køge Kommunes udviklingspulje med ansøgning om tilskud til navigator samt en ny 

hjemmeside. Sidst men ikke mindst en ansøgning hos DIF om knap 120.000 kr. til et nyt 

nitroxkompressoranlæg. Vi krydser stadig fingrene, og håber på positivt svar. 

Trods drænet i klubkassen er økonomien i klubben sund. På trods af manglende aktiviteter og en lukket 

svømmehal, har klubbens medlemmer siden sidste sommer holdt ved, og vi har faktisk ikke rigtigt set nogen 

udmeldelser grundet Coronaåret. Som nævnt på sidste års generalforsamling har vi nu modtaget ca. 30.000 kr. 

”Festugepenge” som støtte fra Køge Kommune/sponsorer svarende til gennemsnittet af de seneste to års 

indtægter. Som det ser ud nu, bliver der ingen festuge i 2021 – desværre. 

Medlemsmæssigt er vi nu juni 2021 182 medlemmer mod 176 medlemmer marts 2020 (167 i sept. 2020): 93 

Dykkere (95 i 2020), 48 UV-jægere/UV-rugby/fridykkere (34 i 2020), 15 Junior UV-rugby (16 i 2020), 4 

Juniordykkere (6 i 2019) og ikke mindst 22 finnesvømmere (mod 24 i 2020).  

Der har – desværre – ikke været mange kantvagter i år grundet lukning af svømmehallen. Det har ellers 
fungeret fint - og da dette har været et krav fra svømmehallen, fortsætter vi sådan fremover.  De sidste par år 
har Carsten lavet et stort arbejde med at lægge alle kantvagter ind i kalenderen, så der bliver udsendt 
mails/SMSer – og da han nu er i træning, regner vi med han vil gøre det også i den kommende sæson. 
Kantvagterne kører, som I ved, efter en vagtplan – 2 personer per vagt, så der også er svømmetid. Vi har også 
en aftale med Svømmehallen om at kunne benytte deres fitnessrum til reduceret pris på klubaftner, men jeg 
har ikke hørt, at nogen har brugt denne mulighed. 

Samlende for alle vores undervandsaktiviteter er klubbladet Boblen. Det er fortsat i rigtig gode hænder hos 

Else. Der har ikke været så meget den seneste tid, men med normalisering rundt om hjørnet håber Else på lidt 

flere indlæg. Til et trykt klubblad, skal der være præcist 16 sider, hvilket indimellem har vist sig svært. Som 

besluttet sidste år bliver der lavet en trykt Boblen 4 gange om året, og ind i mellem så bliver lavet og udsendt 

en PDF-version i det omfang, der er materiale.  

Efter det trælse år i Coronaens tegn, ser vi nu fremad på alle aktiviteterne som starter op igen. Klubben bygger 

udelukkende på alle de frivillige, som lægger deres dyrebare fritid her. Jeg synes der er god opbakning fra 

medlemmerne, og det er en fornøjelse at være formand for en klub som denne. Så igen en stor tak til jer alle, 

som er med til at gøre klubben til en god og dynamisk klub med et godt kammeratskab. 

17-06-2021 - Thomas Aakjer 

Formand Køge Dykkerklub 



 

 

 

Hvem drømmer ikke om dykning i varme vande? 

Smukke farverige fisk, utrolige vandskabninger, hajer, hvaler og skildpadder! 

Jeg gør rigtig meget! For ligesom at få styret lysten til verdens varme vande, mens 

vi venter på at verden igen åbner helt op, har jeg været en tur i fotogemmerne og 

fundet nogle skønne billeder. Disse her stammer fra Søren Due Andersens tur til 

Filippinerne i 2017. Den smukke orangerød Big Eye og den fine gule kuffertfisk er 

skabninger, som er værd at kigge efter. 

  



  

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. maj 2021 

Deltagere: Bo, Palle, Jesper, PeterA, Peer, Thomas  

Afbud: Morten, Søren  

1. Den nye garage er færdig, og slutregningen er betalt. Den samlede regning for byggeriet er 

blevet 409.000kr. Overslaget lød på 360.000kr, der har været nogen ekstraarbejder i forbindelse 

med byggeriet: Væg mod klubhus, maling og flisearbejde samt samt at ingeniør timer til tegning 

og byggesag (15.000kr) ikke var medtaget i overslaget. Den gamle garage var ulovligt opført, og 

opfyldelse af brandkrav samt ikke mindst det støbte gulv har været med til at prisen er endt, 

hvor den er. Nu kan vi ikke gøre andet end at glæde os over den nye garage og genstarte 

opsparingen samt ansøge om midler til nye projekter. 

2. Videre udgifter …. Traileren med den store RIB er blevet brugt for lidt/blevet for gammel med 

problemer på akslen og bremserne som var rustet op. Det har ikke kunnet betale sig at renovere 

på den gamle trailer og klubben har købt en ny (pris 28.000kr). 

3. Ansøgningen til Køge Kommunes Elitepulje om penge til en Sidescanner blev afslået, da 

kommunen ikke mente, at rekvisitter kunne komme ind under puljen. I stedet er kommunens 

Udviklingspulje blevet ansøgt for penge til en Sidescanner samt penge til opdatering af 

hjemmesidelayoutet. 

4. Søren og Thomas er blevet enige om hjemmesidelayout. Thomas går videre med det mod 

Klubmodul. 

5. Vi blev mandag d. 17/5 smidt væk fra langbanerne fordi Trierne mente, at det var deres. Peer 

undersøger med svømmehallen, men det er vist en klar fejl. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes igen på Teams 15. juni 2021.  

På bestyrelsens vegne, Thomas 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. juni 2021 

Deltagere: Palle, Jesper, PeterA, Morten, Thomas  

Afbud: Bo, Peer, Søren 

1. Navigatoren i den store RIB har taget vand ind og vil ikke blive forsøgt repareret. En ny er bestilt 

og forventes installeret i uge 27. Vi var i forvejen i gang med at prøve at finde penge til en ny 

navigator med sidescan, og Kommunens udviklingspulje (først Elitepulje) er blevet ansøgt om 

tilskud. Med navigatorskaden er beslutningen blevet forceret, så vi håber nu, at vores ansøgning 

bliver imødekommet. 

2. Som nævnt sidst er der igennem Køge Kommunes udviklingspulje også søgt om penge til 

opdatering af vores hjemmeside. Prisen fra klubmodul er 7000kr, og selvom det er mange penge, 

er vi også enige om, at vore nuværende hjemmeside ikke just bidrager med at lokke nye 

medlemmer til klubben. Søren har været i gang med at finde billeder til den nye hjemmeside 

3. Bestyrelsen har besluttet at ændre reglerne for brug af den lille gummibåd – især brugt af UV-

jægerne – således at der fremadrettet kun skal være to medlemmer fra klubben for at kunne 

benytte gummibåden. Regelsættet på hjemmesiden vil blive opdateret snarest 

4. Bestyrelsen påtænker en arbejdslørdag den 21. august 

 

Næste bestyrelsesmøde af holdes fysisk i klubben i august – dato ikke fastlagt.  

På bestyrelsens vegne, Thomas 



 

 

 

 

 
Mere fra Søren Due Andersens fotogemmer – nederst: nordisk farvand. 

 



  

OLDERNE 
 

Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest onsdag 

  
 
 Fredag d. 27. august 2021   Kl. 18:30 
 Connie Andersen        61788366  cia-la-14@vip.cybercity.dk 
 Inge Birthe Rønholt         25143356  roenholt47@gmail.com 
 
 Fredag d. 24. september 2021  Kl. 18:30 
 Jimmy Lund            22310543  jimmylun@gmail.com  
 John Dahlbæk         60678191  dahlbaek@gmail.com 
 
 Fredag d. 29. oktober 2021    Kl. 18:30 
 Gøsta Persson         40112060  persson@oncable.dk  
 Arne Åbjerg Larsen   20789720  arne@aabjerg.dk 
 
 Fredag d. 26. november 2021    Kl. 18:30 
 Svend Erik Jensen          40749546  svenderikj364@gmail.com 
 Connie Andersen        61788366  cia-la-14@vip.cybercity.dk 
 
 
         

Tilmelding til madholdet pr. telefon eller ved at sende en e-mail til holdet 
 

 

 

mailto:roenholt47@gmail.com
mailto:arne@aabjerg.dk


 

 

 



  

 

Skal vi igen holde Madaftner?  

Fx første torsdag i hver måned 
 

Er du frisk på at ’kokkere’ mad andre?  

Kontakt Jytte på tlf. 24 63 86 09  

eller email: jesper.jytte@os.dk 

Tilmelding til madaften sker på: www.koegedykkerklub.dk 
 

PAS godt på klubbens udstyr! 

Vi er mange der bruger klubbens udstyr, så derfor pas godt på det 

og husk at aflevere det tilbage i samme stand,  

som du modtog/lånte det. 

Ryd op efter dig, tøm klubbåde efter brug og sørg for at vådt udstyr 

skylles og hænges til tørre, så andre også kan få glæde af udstyret. 

 

😊 BOBLEN søger billeder og historier 😊 

Har du dykkerbilleder fra klubture både undervands og ovenvande, 

så sendt dem til Boblen. 

Har du en fed oplevelse med dykning, UV-Jagt, UV-Rugby  

Så skriv til BOBLEN. 

Billeder, historier fra dykkerfolket sendes til:  

boblen@koegedykkerklub.dk 

 
 

 

Vi håber snart at kunne vende tilbage til en normal hverdag 

med masser af dykning, svømmehalstræning og ikke mindst  

klubaften hver torsdag kl. 19:30 
 

Hold øje med Køge Dykkerklubs hjemmeside og læs mails  

fra klubben om kommende 

 klubture, arrangementer og andet spændende! 
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