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Referat fra bestyrelsesmøde 24. Sep. 2013
Deltagere: Peter, Poul, Jesper, Robert, Lars, Jeanette, Thomas
1. Der var Juniordykning den 24. august i Karlstrup kalkgrav – et rigtigt godt dyk med masser
af store fisk. DSF var til stede og vores Juniorkursus med Peter Wium som instruktør samt 6
hjælpere blev godkendt med ros. Senere samme dag dykkede juniorerne i forbindelse med
Sdr. Havnedag.
2. Køge Festuge blev veloverstået og alle klubbens frivillige vagter besat på trods af, at
vagtplanerne fra Festugeudvalget kom ud meget sent. Stor tak til alle som bidrog med at få
vagtplanen fyldt ud ! Rygterne siger at Festugen i år fik det forventede overskud, så der kan
blive udbetalt en pæn timebetaling til de deltagende klubber.
3. Sagen om vindmøller på ydermolerne kører stadigvæk og i forbindelse med høring på et
oplæg til lokalplanen har klubben har igen indsendt indsigelse mod møllerne.
4. Klubben var den 15. september tilstede ved Lillebælt og hjalp med redningen af den
druknede kvindelige dykker. Takket være omstændighederne og vores oxybox, blev dykkeren
bragt til live igen og synes at komme sig helt. Forløbet har ført til diverse diskussioner om,
hvor vidt klubben er godt nok udstyret til at håndtere sådanne situationer. Vi vil i klubben
prøve at få sat et par førstehjælpskurser op over vinteren samt se på indkøb af sug, som skal
opbevares i oxyboxene. Der kan i den forbindelse kun opfordres til at alle dykkere og hjælpere
har et ikke for støvet førstehjælpskursus i bagagen.
5. Svømmehalskort. Der synes at være et behov for en anden runde af tilmelding til
svømmehallen. Der vil snarest blive lavet et nyt ”event” på hjemmesiden for at få de sidste
interesserede med.
6. Organiseringen af foredrag for de kommende mørke måneder (3. torsdag i måneden) er
igang. Den 21. november vil Peter Wium og Anders Olsen fortælle om klubbens første
Juniordykkerkursus.
7. KDK shoppen på hjemmesiden har været nede nu i mange måneder. Fejlene hos vores
eksterne ”shop” skulle nu være rettet, så man igen kan bestille klub t-shirts mm.
8. Som det måske er blevet bemærket, er der nær indgangsdøren blevet opsat en folderholder
til vores klubfolder. Klubfolderen vil desuden blive lagt i svømmehallen.
9. Klubbens medlemstal er stigende og vi er i skrivende stund på 180 medlemmer.
10. Efter aftale med Marinaen har vi fået lov til at benytte havnens trådløse internet (ssid:
BOATWIFI, password: marina4600) i klubhuset. For at sikre et godt signal i klubben er der
blevet anskaffet en Wi-Fi forstærker, som blot skal tændes for at virke.
11. Klubbens julefrokost bliver lørdag den 7. december kl 19. Kabys/festudvalget har startet
forberedelserne.

På bestyrelsens vegne, Thomas Aakjer
Næste møde er torsdag den 31. oktober kl 19.

Referat fra bestyrelsesmøde 31. okt. 2013
Deltagere: Poul, Jesper, Robert, Lars, Jeanette, Thomas
1.

I forbindelse med at finde emner til vinterforedrag, er vi blevet spurgt, om vi
kan lave nogle opmålinger af et par af kanonerne fra Dannebroge. Turudvalget
vil lave en tur i det nye år, for at løse opgaven. Positionerne på kanonerne i
forhold til vraget skulle være kendte, ellers håber vi på, at Carsten har fået sin
nye sidescanner monteret til den tid.

2. Der har være holdt havneudvalgsmøde, hvor hovedemnet har været omkring
jorddeponiet. Køge kommune vil midt Februar komme med et forslag til processen
omkring en ny lokalplan. Der er desuden et maritimt kultursamarbejde i
Øresundsregienen, hvor man gerne vil have Køge med. Vindmølle projektet er
midlertidigt udskudt, det er dog bestemt, at klubber ikke vil kunne få evt. erstatning
for et værditab, hvis møllerne kommer op.
3. Børneattester, børneattester, børneattester. Alle, som i forbindelse med klubben
hjælper børn, som ikke er deres egne skal have en børneattest. Det gælder således
også for de forældre, hvis børn deltager i juniordykning. Reglerne er desværre
sådanne, så I skal have lavet attesterne. Det er nemt og gratis at få lavet en
børneattest – se link under diverse på hjemmesiden.
4. Carsten holdt en godt besøgt serviceringsaften med ”forslag til pasning af
dykkerudstyr” – det var et rigtigt godt initiativ.
5. Der vil til de to oxy-bokse blive indkøbt sug. Desuden vil Bjarne igen stille op til
kurser i førstehjælp. Kurserne vil blive opslået i kalenderen, når datoerne er fastlagt.
6. Facebook bliver brugt fittigt af klubbens medlemmer. Mange er dog ikke på
Facebook, så er der information, som du vil dele med alle, så få det på hjemmesiden,
evt via forumet. Hvis du sender en mail til thomas@aakjer.dk, så skal jeg nok lægge
det på hjemmesiden.
På bestyrelsens vegne, Thomas Aakjer
Næste møde er tirsdag den 3. december

Scapa flow
Vi var 8 fra klubben, som dykkede i Scapa-Flow ved Orkneyøerne uge 40, på en tur
arrangeret af DK-Diver i Roskilde. Det blæste en mindre pelikan det meste af ugen, og
sigten i vandet var ikke super god. Vi havde dog nogle gode dyk alligevel, og da vi
måtte sejle ind onsdag middag på grund af for store bølger kunne vi passende bruge
eftermiddagen på at besøge Highland Park whisky destilleriet og få en lille
smagsprøve....

Klub-T-shirt designkonkurrence
Kom nu med de kreative ideer. Deadline for T-shirt indlæg er udskudt til 31/12.
Vær med i konkurrencen om at designe den/en nye klub-T-shirt, og vind en T-shirt.
De 10 bedste forslag, vurderet af bestyrelsen, vil blive bragt i Boblen til afstemning.
Vælg dit eget forlæg til T-shirten, eller brug nedenstående.

Hilsner, Bestyrelsen

Boblen,
Skriv et indlæg i boblen – de bedste indlæg præmieres med en Mærsk reklame taske.
Hilsner, Bestyrelsen

JULEFROKOST
Så er det atter snart jul, og det betyder at der
som sædvanligt er julefrokost den 1 lørdag i dec.
Altså den

7.12.2013
Kl 18.30

Pris 250 kr pr. Hue
Absolut sidste tilmeldingsfrist er den 01.12.2013
på klubbens hjemmeside.
Med venlig hilsen festudvalget

RIB tur til Dr. Eichelbaum ( M1108 )
Dato: Lørdag den 23.11.2013
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)

Kaldes også det "Skæve Vrag" og Dr. Eichelbaum Armeret tysk trawler minesprængt
under 2 verdenskrig. Vraget er meget velbevaret og ligger på skrænten til
dybvandsruten med en hældning på 20 grader til styrbord. Det nederste af dækket
ligger i 24 m dybde. Der kan svømmes igennem styrhuset og flere steder kan man
komme ind i vraget. Der kommer ofte store skibe tæt forbi dykstedet.
GIV AGT DA DER ER MULIGHED FOR AMMUNITION
Minestryger M 1108 fra Hamburg, tidligere fiskekutter Dr. Eichelbaum HH 233
Bygget i 1937 hos Howaldtswerke AG., Hamburg til H. Fock, Hamburg, bygge-nr.
769, 476 brutto register tons, maksimal fart = 12 knob

Kullen – dagstur 7. september
vi var 6 morgenfriske på Kullen i starten af september til et super
dejligt vejr. Vinden var fra sydøst, så med ribben sat i vandet i Arild
havn, sejlede vi først til Äblahamn for første dyk mens andet dykket
blev fra rib lige øst for Paradishamn. Det blev en lang dag inden
ribben var skyllet og på plads ...

Muslinge Jagt Hornbæk
Dato: Mandag den 30.12.2013
Afgang fra klubben: 10:00
Turleder Tom Skaibæk 26803891
Pladser: 99 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.
Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas *
Dybder: 0 – 10 meter (Top – Bund)

Hornbæk Plantage byder på en meget fin natur og et stort flot stenrev med masser
af liv og mulighed for at samle sig en omgang muslinger til aftensmaden og måske
spotte en spættet sæl. Der er en meget fin sten strand med plads til hele familien
som evt. kan gå en tur ned til den hyggelige havn. Husk overflade bøjen da der kan
være en del skibstrafik til og fra havnen

RIB tur til Jacoff Prosoroff ”Russeren”
Dato: Søndag den 15.12.2013
Afgang fra klubben: 7:00
Turleder: Carsten Mølbak 2142 7000
Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.
Certifikat krav: Minimum svarende til Cmas **
Dybder: 26 – 31 meter (Top – Bund)

Tysk damper bygget i 1884 på Howaldtwerke i Kiel som nr. 102. Skibet var på 925 brt. og målene var
66,20 i længden og 8,76 i bredden. Under sejlads fra Oxelösund til Rotterdam med jernerts, den 22.
februar 1893, sejlede skibet fast i pakis nord for Møn.
Efter flere forsøg på selv at komme fri og efter forgæves at have anråbt andre skibe om hjælp, måtte
besætningen magtesløse se til, imens isen skubbede rundt med dem. Efter at siddet fast i isen i nogle
dage, konstateres det at skibet var læk, efter isens pres mod skroget. Det kunne hurtigt blive en farlig
situation, så imens nogle få besætningsmedlemmer forsøgte at holde skibet flydende, blev resten
evakueret. Naturens kræfter vandt som så ofte før over mennesket og snart krængede skibet rundt,
under klagesang fra isens massive pres imod skrogets jernplader. Det overisede og forladte skib
forsvandt nu mellem isflagerne, men besætningen havde forinden nået at redde en del inventar.
Vraget er meget ødelagt, da der er bjærget metal i det. Stævnen er vredet til bagbord og styrbord side er
faldet sammen, så den nu ligger ovenpå bagbord side. Midtskibs ligger en meget stor træmast og nogle
bomme på langs, i midten af vraget og ude i bagbord side er pladerne faldet af, så spanterne er blottede
på 3 - 4 meter af skrogets længde. Agterenden er også meget nedbrudt, men vraget er stadig
sammenhængene, om end noget rodet. Der er tidligere fundet mange fine ting i vraget, men det er slut
nu da alderen har passeret de magiske 100 år (fra forliset). Der er normal god sigt på vraget, 8 - 10 meter
er ikke ualmindeligt og så kan man som regel hente sig en torsk, da der ofte er mange af dem. Dybden er
31 meter på bunden og 26 meter omkring broen, som er vragets højeste punkt.

Muslinge Jagt Hornbæk
Dato: Lørdag den 16.11.2013
Afgang fra klubben: 7:00
Turleder: Majbrith Olsen 22856650
Pladser: 99 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.
Husk Fisketegnet !

Klarskov er kendetegnet ved sine store flotte skrubber som her findes i store antal
på muslingerev og på sandet (ofte på kanten mellem sand og stenrev). Klarskov har
også en fornuftig torskebestand, men det er sjældent man ser dem større end 5 kg.
Torskene støder man typisk på i områder med store sten fra 3m dybde og nedefter.
Fiskene ved Klarskov nyder godt af den stærke strøm og det finder man i øvrigt
også de steder hvor Sjælland “stikker” ud i Storebælt (Stigsnæs, Lindeskov,
Klarskov, Halskov og Reersø m.fl).

MasterCard

Fra 1. januar 2014 er det ikke længere muligt at benytte MasterCard til
betaling på klubbens hjemmeside.
Bruger du MasterCard, skal du huske at ændre dine kreditkortoplysninger for
din profil, på klubbens hjemmeside.
Hvis du skal have hjælp til ovenstående bedes du kontakte klubbens kasserer.

Boblen – Boblen - Boblen
Boblen mangler indlæg. Hvis du er med til en dykkertur eller en rugbykamp, må du
gerne dele din oplevelse med os andre i klubben. Solveig 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:
Søndag d. 01.12
Indlæg til Boblen sendes til:
Boblen@koegedykkerklub.dk /
wattsidk@gmail.com

Olderne
Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest Onsdag.
Fredag d. 25 Oktober
Jimmy
Lund
John
Dahlbæk

2013 Kl 18:30
22310543 jimmylun@gmail.com
60206741 dahlbaek@webspeed.dk

Fredag d. 29 November
Connie
Andersen
Inge Birthe Rønholt

2013 Kl 18:30
56788366
cia-la-14@vip.cybercity.dk
56788948
ibh47@hotmail.com

Fredag d. 31 Januar
Gøsta
Persson
Ebbe
Refsgård

2014 Kl 18:30
56652060
persson@oncable.dk
56314213
ebberefsgaard@haslevnet.dk

Fredag d. 28 Februar
Arne
Åbjerg Larsen
Svend Erik Jensen

2014 Kl 18:30
20789720
arne@aabjerg.dk
56169546
kogej@privat.dk

Fredag d. 28 Marts
Connie
Andersen
Inge Birthe Rønholt

2014 Kl 18:30
56788366
cia-la-14@vip.cybercity.dk
56788948
ibh47@hotmail.com

Fredag d. 25 April
Jimmy
Lund
John
Dahlbæk

2014 Kl 18:30
22310543
jimmylun@gmail.com
60206741
dahlbaek@webspeed.dk

Fredag d. 30 Maj
Gøsta
Persson
Ebbe
Refsgård

2014 Kl 18:30
persson@oncable.dk
56652060
56314213
ebberefsgaard@haslevnet.dk

Fredag d. 27 Juni
Arne
Åbjerg Larsen
Svend Erik Jensen

2014 Kl 18:30
20789720
arne@aabjerg.dk
56169546
kogej@privat.dk

Fredag d. 25 Juli
2014 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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