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KØGE DYKKERKLUB
En Klub for alle
VIL DU VÆRE MED?
Danmarks bedste dykkerklub!

Poul Engell

Referat af ordinær generalforsamling den
12.3.2014 i Køge Dykkerklub.
Fremmødet var pænt da ca. 28 af klubbens medlemmer var mødt op til klubbens årlige
generalforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkommende forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg til udvalg
Peter Wium bød de fremmødte velkomne og gennemgik dagsordenen.
1. Valg af dirigent:
Poul Engel blev valgt og takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning:
Formandens beretning blev godkendt. Læs selve beretningen andet sted i Boblen.
3. Fremlæggelse af regnskabet:
Klubbens regnskab havde ligget til gennemsyn i klubben i et par uger, sådan at alle medlemmerne har
haft mulighed for at gennemgå dette grundigt og Jeanette Jensen fremlagde regnskabet. Regnskabet
blev derefter godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsens forslår at klubbens kontingenter forbliver uændret:
 Dykker med forbund 310, Nitrox dykker med forbund 360, UV Rugby medlem 240, Passiv 150, Junior rugby medlem 150, Junior dykker 150,Kontingenterne blev godkendt.
5. Behandling af indkommende forslag:
Der var fra bestyrelsen forslag til revision af klubbens regler samt at man som UV Rugby medlem fik
stemmeret ved generalforsamlingen og at et af bestyrelsesmedlemmerne kunne være et UV Rugby
medlem.
Forslaget blev godkendt, men kunne ikke vedtages da stemmeantallet var for lille. Der blev således aftalt
ekstraordinært generalforsamling den 16. april 2015.

6. Valg af bestyrelse:
Formand: Peter Wium udtrådte og Thomas Aakjer blev valgt.
Bestyrelsesmedlem: Jan Samsing blev valgt ind.
Bestyrelsesmedlem: Jesper Nielsen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Lars Bock blev genvalgt.
Suppleant: Palle Møller blev valgt.
7. Valg til udvalg:
 Web udvalget, Thomas Aakjer og Lars Bock blev genvalgt.
 Ansvarshavende redaktør for Boblen, Else Aagaard blev genvalgt.
 Ansvarlig instruktør, Carsten Mølbak blev genvalgt.
 Annoncer, Peter Wium og David Gravenhorst blev genvalgt.
 Turudvalg, Knud-Erik Petersen, Carsten Mølbak, Lars Bock, Tom Skaibæk, David Gravenhorst, Thomas
Aakjer, Majbritt Birk Olsen & Annie Mikkelsen blev alle genvalgt. Poul Engel og Peter Adelhejd Pedersen
blev valgt ind.
 Materieludvalg, Carsten Mølbak, Jesper Laage, Jesper Nielsen, Peter Barakonyi & David Gravenhorst
blev alle genvalgt.
 Kabys og Fest udvalg, Henriette Hansen, Robert Veng, Hanne Thomsen, David Gravenhorst, Peter
Barakonyi, Peter Gregersen & Majbritt Birk Olsen blev alle genvalgt.
 Leje af lokaler samt adm. af nøgler, Poul Engell blev genvalgt.
 Revisor, Jesper Laage blev genvalgt.
 Revisor suppleant, Peer Christensen blev genvalgt.
8. Eventuelt:
Jeanette Jensen takkede Peter Wium for hans store indsats som formand for klubben igennem 16 år.
Uddannelse, Peter Barakonyi efterlyste elever da der p.t. kun var en enkelt tilmeldt CMAS*.
Tom Skaibæk foreslog at man igennem DSF efterlyste elever.
Majbrit Olsen oplyste omkring arrangement med UV pointjagtsture og efterlyste samtidigt en mailliste
så man kunne annoncerer UV ture.
Betaling for strandture blev bragt op og der blev talt om i hvor stort et omfang de 50 kr. som turene
kostede afholdte medlemmer fra at deltage. Emnet bliver taget op på næstkommende turmøde.
Peter Wium takkede for god ro og orden.

PBV Lars Bock

Formandens beretning 2015
Det er lidt underligt at starte sin beretning når man ved at det er den sidste jeg er i gang med efter 16 år
som formand i klubben og samlet 28 år i bestyrelsen. Som jeg har meldt ud for flere år siden, skal vi i dag
finde en ny formand til klubben.
Vi har brugt det sidst år til at gøre vores formand klar til at tage over, og jeg er ikke i tvivle om at Thomas
er klar til den nye opgave.
Året der er gået har igen givet mange gode oplevelser, gode dyk og en klub der er fuld gang i med
masser af aktiviteter.
Når man ser på det sidste år er det glædeligt at vi igen har fremgang i medlemstallet, og pt. er vi 182
medlemmer fordelt på de forskellige grupper. Vi kan også se det på vore regnskab at der kommer flere
kontingent kroner ind på denne konto.
Det er glædeligt at vi får unge medlemmer til klubben, det gælder både vores rugby junior og junior
flaskedykker. Samlet er der 25 junior medlemmer i klubben.
Hos vores junior rugby medlemmer har 1 pige og 3 drenge været med til at spille U 21 EM i efteråret for
vores landshold. Det blev til en flot sølvmedalje både for vores drenge og pige.
Hos drengene var der 9 hold tilmeldt og det hold der vandt var et hold uden for Europa (det var et åbent
mesterskab for alle lande). Et stor tillykke til dem. De var her ved nytårstid på Rådhuset sammen med
de øvrige atleter i kommunen der havde vundet en DM, EM eller VM medalje.
Hos vores junior flaskedykkere er der 12 elever i gang med at tage bevis. Vi har forsat et stort problem
med at forbundet ikke kan komme med retningslinjer for uddannelse af de voksne der vil dykke med
junior dykkere. Så sent som på instruktør konferencen i november havde jeg igen spørgsmålet med og
kan desværre ikke få svar på vores spørgsmål.
Vores senior Rugby spillere gør det også flot i deres turnering, og der ca 20 medlemmer der spillere, så
det er godt for vores statistik i svømmehallen. Uden dem havde vi ikke kunne opretholde at vi forsat har
3 dage hvor vi har mulighed for at komme ud og få noget træning.
Vore rugby medlemmer er utilfredse med de mange lukkeuger og den lange sommerferie der er for
foreninger. Det har vi gjort svømmehallen opmærksom på og håber på et positivt svar.
Der har over hele året været masser af gode ture med vragdyk fra klubbens og Mølbaks gummibåde.
Det er til stor hjælp for at klubben at Mølbak har sin båd med, så der kan komme 12 personer afsted.
Der har igen været flere ture der er blevet aflyst på grund af blæsevejr, men der har været flere ture der
er blevet ændret til en tur til Lillebælt, så man alligevel er kommet i vandet.
Vores strandture er forsat svære at få gennemført, men vi håber at der er flere der i denne sæson, vil
bakke op om disse ture. Vi har også nogle junior dykkere der skal i vandet og afprøve alt det de har lært i
svømmehallen.

Vi fik ny redaktør på Boblen for et år siden. Det post har Else taget til sig med stor energi. Vores klubblad
er blevet til et flot og meget spændende blad med gode historier fra alle de gode ture. Husk at få skrevet
en god historie fra et godt dyk eller en god dykkerferie, så Else forsat har masser af stof til Boblen.
Klubben var igen med ved Køge Festuge. Henry og Poul E har deltaget i diverse møder og stod for at få
fyldet vores vagthold op, så vi besatte alle de vagter vi var blevet tildelt. Op til festugen var der lidt
tvivlen fra flere sider om det kunne lykkes. Vi fik besat alle vagter, og fra Festugen var der igen en stor
tak for vores deltagelse. Tak til alle der har taget en vagt, og en særlig tak til Henry for at stå for det
store arbejde med at holde styr på vagtskemaet.
Vores deltagelse har givet kr. 17,105 kr. så det er en stor del af det overskud vi har på dette års
regnskab.
Bestyrelsen bakker igen op om Festugen og håber at der igen er mange der vil hjælpe med nogle timer
til en vagt. Så må vi krydse finger for at uge 35 igen bliver en uge med flot vejr.
Her på Marinaen er der også sket mange ting. Området er ved at være færdigt, men man er ikke blevet
enig om en lokalplan endnu, så det er forsat spændende hvad området ska bruges til.
Det ydre havnebassin er ved at blive gjort klar med en træningsbane til havsvømning og der bliver også
muligt for en dykkertur i beskyttet område.
Jeg tror at alle ønsker er en Marina med masser af liv hele året.
Jeg vil slutte med at sige tak til alle der har hjulpet til med at få klubben til at fungerer, uden den indsats
ville vi ikke have den dejlige klub, som vi har med et godt kammeratskab, og gode dykkeroplevelser.
Som det sidste vil jeg sige tak til alle de medlemmer jeg igennem tiden har siddet i bestyrelsen sammen
med. Det er blevet til 3 formænd før jeg tog over, 8 forskellige kasserere har der været og i alt har der
været 33 forskellige medlemmer i bestyrelsen de sidste 28 år. Tak til alle for et godt samarbejde.
Hilsen Formanden
Peter Wium

Nye klub T-shirts klar til køb – lige nu!

Den nye klub T-shirts er klar til tryk – de første prøveeksemplarer ligger i klubben.
T-shirtsene er efter sigende lidt små i størrelserne, så prøv gerne inden bestilling.
Købes under ”event” og afhentes i klubben.

Referat af bestyrelsesmøde den 5. marts 2015
Mødedeltagere: Peter, Lars, Jesper, Jeanette, Thomas, Jan Samsing
Afbud: William, Robert
Generalforsamling:
Revisionen af klubbens love er sendt til DSF for kommentering, p.t. har DSF dog ikke reageret og LBO
rykker DSF.
LBO udarbejder en oversigt så man kan se hvad der er blevet rettet. Der blev drøftet dato for
ekstraordinær GF i tilfælde af at der ikke er nok fremmødte.
Bestyrelsen mødes 12.3.15, kl. 17.00 inden generalforsamlingen.
Svømmehal:
Peer har indsendt ansøgning om svømmehalstider og samtidigt klaget over de lange lukkeperioder
omkring sommer- + juleferierne.
Materieludvalg:
JN er ved at indhente priser på indkøb af en lille RIB til erstatning af vores C4.
PB og DG har afmærket tovværket så man kan se længden.
Uddannelse:
Der er holdt introaften til årets dykkerkursus, 1 mødte op. Der er prøvedyk den 9.3.15.
Børneattester:
Det er aftalt at vi fornyr børneattester hvert 5. år
T Shirt:
T Shirt blev vist og bliver taget med til GF, pris bliver 125,- kr. inkl. moms.
Kommende Arrangementer:
GF 12.3.15
Havnedag 2015:
Brugerrådet har besluttet at afholde Havnedag lørdag den 20. juni fra kl. 12.00-16.00. Der planlægges i
lighed med sidste år, at klubberne holder åbent hus, og der laves lidt forskellige indslag for børn og
vokse. Samtidig afholdes Stafet for Livet – Hummerdage samt større sejlerstævne.

PBV Lars Bock

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
torsdag den 16/4 kl 19:30
Dette sker som følge af bestyrelsens forslag til revision af vores vedtægter, som blev godkendt
på generalforsamlingen. Da vedtægtsændringer uden ekstraordinær generalforsamling kræver
2/3 af stemmerne fra mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede, og da kun godt 30
stemmeberettigede var fremmødt på generalforsamlingen, indkaldes hermed til den
ekstraordinære generalforsamling.
De forslåede vedtægtsændringer er i grundtræk:
§2 Formål: Ud over dykning er også UV-rugby/UV-jagt/fridykning indskrevet som formål for
klubben
§4 Medlemskategorier: Opdateret i henhold til de nuværende kategorier indbefattende UVrugby/UV-jagt/fridykkere, og som i modsætning til tidligere nu også har stemmeret (seniorer)
§15 Bestyrelsen: Det bliver muligt at vælge eet bestyrelsesmedlem fra medlemskategorien UVrugby/UV-jagt/fridykkere. Samtidig skal mindst 6 af bestyrelsesmedlemmerne have
dykkercertifikat.
De nye foreslåede vedtægter kan findes på hjemmesiden under "Diverse".
Fra bestyrelsens side mener vi, at de ændrede klubvedtægter bedre favner alle de aktiviteter,
som klubben i dag har, og gerne vil fortsætte med at have, uden at vi dykkere giver køb på
klubben. Vores foreslåede vedtægtsændringer har været til gennemsyn hos DSF uden
anmærkninger.

På vegne af bestyrelsen
Thomas

Mad aften - første torsdag i hver måned!
Friske ’kokke’ søges til at lave maden?
Kontakt Jytte og aftal nærmere på tlf. 24 63 86 09
eller email: jesper.jytte@os.dk.
Husk: Tilmelding til madaften finder du under ’Event’ på:
www.koegedykkerklub.dk

Køge Dykkerklub har fået ny formand
Kære klubmedlem,
Som allerede for 2 år siden annonceret, har Peter efter 16 år som formand og
mere end 20 år i bestyrelsen besluttet at trække sig fra bestyrelsen og hellige sig
instruktionen af juniordykkerne. En stor tak til Peter for den store indsats.
Jeg har nu overtaget formandsposten og vil sammen
med alle de andre i bestyrelsen og alle udvalgene
fortsat arbejde for at Køge Dykkerklub er en god klub
for os alle.
Det er det frivillige arbejde, som får klubben til at
fungere.
Jeg kan kontaktes på tlf: 2460 7185 eller
thomas@aakjer.dk.
Med håbet om en god 2015 sæson under vand og i klubben, Thomas

Er dit dykkercertifikat rustent?
Peter Barakonyi underviser nu på CMAS 1* kursus, som lige er begyndt.
Da der kun er en deltager har vi tænkt at der måske et nogle dykkere, som har
været længe væk fra vandet.
Så hvis du kunne tænke dig at hoppe med på kurset (selvfølgelig uden eksamen),
men være med fra næsten start til slut så skynd dig at ringe til Peter så han kan
medtage dig i gruppen.

Det bliver så meget bedre, hvis der er lidt flere.
Dette genopfriskningskursus koster det symbolske beløb af kun 200 kroner pr.
snude.
Derefter er du igen klar og opdateret på, hvordan alt forgår under overfladen.
Peters telefon nummer er: 2940 0110

Ammoniakhavnen 7. marts

Igen, igen blæste turen væk, denne gang Baltic. Efter lidt mandefald var vi fire
tilbage. Skulle vi prøve Ærøsund igen – efter den dårlige sigt i sidste måned?
Men med kun fire, var det lidt langt at slæbe ribben til Svendborg – så vi blev
enige om Ammoniakhavnen – Jyllandssiden i
Lillebælt, da udsigten lovede en pæn
nordgående strøm. Tidligere var vi ofte ved
Ammoniakhavnen, men de sidste par år har vi
mest holdt os til Fynssiden, så det skulle blive
godt at komme i vandet og se, hvordan
vestsiden havde det.

Alt var vel – måske lidt mere
skrabet – og noget mørkere, end
jeg huskede væggen. Der var en
del ålekvabber og nogle fine ulke og krabber, men ellers endnu ikke så meget liv.
Alle fire havde et rigtigt fint langt dyk, inden de stive fingre tvang os op.
Mvh Thomas

RIB tur til Anders Martin
Dato: Lørdag den 11.4.2015
Afgang fra klubben: 7.00
Turleder: Carsten Mølbak – 2142 7000
Pladser: 12 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.

KDK Turkalender 2015 april til september
Dato

Dag

Mål

11.4.15

Lørdag

Anders Martin

25.4.15

Lørdag

1.5.15

Fredag

13 -17.5

Kr. Himmelfart

Sted

Mobil

Anta
l
Dybde

Tid

Turleder

Hundested

7.00

Carsten Mølbak

2142 7000

12

Hornbæk Plantage

Hornbæk

7.00

Majbrit B Olsen

2285 6650

99

8

Ares S/S

Smygenhamn

7.00

Carsten Mølbak

2142 7000

12

36

Kullen

Mölle

Opslag Carsten Mølbak

2142 7000

99

25

23

28.5.15

Torsdag Pirren

Stevns

17.00

Lars Bock

2540 0324

99

6

31.5.15

Søndag

Rødvig

7.00

Carsten Mølbak

2142 7000

12

27

4.6.15

Torsdag Boesdal

Stevns

17.00

Peter Adelhejd

6116 8121

99

6

6 -7.6

Weekend DM UV

Bagenkop

7.30

Majbrit B. Olsen

2285 6650

99

15

11.6.15

Torsdag SDR Mole

Køge

17.00

David Gravenhorst

2440 9391

99

6

18.6.15

Torsdag Stella Mojac

Rødvig

17.00

Lars Bock

2540 0324

12

25

20.6.15

Lørdag

Køge

12-16

25.6.15

Torsdag Flinteovnen

Rødvig

17.00

Tom Skaibæk

26803891

99

6

28.6.15

Søndag

Rødvig

7.00

Carsten Mølbak

2142 7000

12

26

2.7.15

Torsdag Baltic

Rødvig

17.00

Carsten Mølbak

2142 7000

12

27

9.7.15

Torsdag Junker 88

Køge

17.00

Lars Bock

2540 0324

12

27

11.7.15

Lørdag

Minos

Rødvig

7.00

Carsten Mølbak

2142 7000

12

27

26.7.15

Søndag

Dannebroge

Køge

7.00

Carsten Mølbak

2142 7000

12

13

30.7.15

Torsdag Pirren

Rødvig

17.00

Peter Adelhejd

6116 8121

99

6

Baltic

Havnedag
Vapper

2.8.15

Søndag

Kalmar Kastel

Gedser

7.00

Poul Engell

2469 5363

12

15

15.8.15

Lørdag

Jersie Vraget

Køge

8.00

Lars Bock

2540 0324

99

6

23.8.15

Søndag

Vibeke høj+Explorer

Klintholm

7.00

Carsten Mølbak

2142 7000

12

23

28-30.8 Weekend Køge Festuge

Torvet

5.9.15

Lørdag

S 103 MTB

Als

7.00

Carsten Mølbak

2142 7000

12

34

19.9.15

Lørdag

Dr. Eichelbaum

Langeland

7.00

Carsten Mølbak

2142 7000

12

29

Tilmelding og betaling på klubbens hjemmeside: www.koegedykkerklub.dk

Olderne
Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest onsdag.

Fredag d. 24. April 2015
Kl 18:30:
Gøsta Persson
56652060 persson@oncable.dk
Arne Åbjerg Larsen
20789720 arne@aabjerg.dk
Fredag d. 29. Maj 2015
Kl 18:30:
Svend Erik Jensen
56169546 kirstenj364@gmail.com
Connie Andersen
61788366 cia-la-14@vip.cybercity.dk
Fredag d. 26. Juni 2015
Kl 18:30:
Inge Birthe Rønholt
56788948 roenholt47@gmail.com
Jimmy Lund
22310543 jimmylun@gmail.com

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

DEADLINE for indlæg til næste
BOBLEN er den 18. april 2015
Send mail til boblen@koegedykkerklub.dk
BOBLEN bringer gerne dine dykker, UV jagt,
UV rugby og fridykker oplevelser under eller
over vand – en oplevelse du gerne vil dele
med os andre.
Send også meget gerne billeder, som
BOBLEN kan bringe.
Der er tasker til alle indlæg fra juniorer
Så kære JUNIOR – skriv/ta’ billeder og send
din historie til:
boblen@koegedykkerklub.dk

