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2. ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 23. november 2017 kl. 20:00

Bådehavnen 14 4600 Køge Mobil 40148775

Mad aften – fx første torsdag i måneden!
Friske ’kokke’ søges til at lave mad?
Kontakt Jytte på tlf. 24 63 86 09
eller email: jesper.jytte@os.dk
Tilmelding til madaften på: www.koegedykkerklub.dk

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

Tlf.: 2460 7185

Tlf.: 3012 6009
Tlf.: 2241 3249

Næstformand: Palle Møller
Kasserer: Jeanette Tina Jensen
kasserer@koegedykkerklub.dk
Sekretær: Lars Bock

Tlf.: 2540 0324

Bestyrelsesmedlemmer:
o William Siefert
o Jan Samsing
o Robert Veng
Suppleant: Søren Due Andersen

Tlf.: 2121 9745
Tlf.: 3033 3626
Tlf.: 2546 7545
Tlf.: 3027 3601

Revisor: Peer Christensen
Revisor suppl.: Morten Printzlau
UV-Rugby & UV-jagt udvalg:
o William Siefert
o Peer Christensen
undervandsrugby@koegedykkerklub.dk
uvjagt@koegedykkerklub.dk
Annoncesalg:
o Peter Wium
o Solveig Bruhn

Tlf.: 2121 9745

Tlf.: 2082 9700
Tlf.: 2030 6166

Leje af klublokaler & adm. af nøgler:
o Poul Engell
poul@famengell.dk
Ansvarlig Klub Instruktør:
o Carsten Mølbak

Turudvalg:
o Carsten Mølbak
o Thomas Aakjer
o Annie Mikkelsen
o Peter Adelhejd Pedersen
o Peter Wium
o Dennis Olsen
o Palle Møller

Tlf.: 2469 5363

Materialeudvalg:
o Carsten Mølbak
o Jesper Nielsen
o David Gravenhorst
o Ivan Møller
Kabys og festudvalg:
o Henriette Hansen
o Robert Veng
o Hanne Klein
o Peter Klein
o Majbritt Birk Olsen
o Ivan Møller

Web udvalg:
o Lars Bock
o Thomas Aakjer
DEADLINE til BOBLEN
er den 1. i hver måned
Send til:

Tlf.: 2142 7000

Redaktør Boblen:
o Else Aagaard
boblen@koegedykkerklub.dk

Tlf.: 2446 1033

boblen@koegedykkerklub.dk
Bladet udkommer
10-11 gange om året

Forside foto: Else

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

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2017
Deltagere: Robert, William, Thomas, Jeanette, Søren, Palle, Jeanette, Lars
Afbud: Jan Samsing
1. Ved EM i UV-jagt i Kroatien vil et af medlemmerne fra Køge Dykkerklub deltage.
2. SøKøgerne har fået designet nyt logo som fremover kommer til at blive brugt på deres
badebukser m.v.
3. Palle arbejder videre med idéer til nyt oplæg til nye T shirts.
4. El-stik falder af den store trailer når denne skal parkeres, der skal findes en anden løsning.
5. Gennemgang af klubbens vedtægter blev gennemgået inden den ekstraordinære
generalforsamling.
6. Næste ekstraordinære generalforsamling bliver d. 23. november 2017
På bestyrelsens vegne, Lars Bock
Næste møde er torsdag den 28. september kl. 19.00 i klubben.

Referat fra den ekstra ordinære generalforsamling den 28.08.2017
Fremmødet var ikke stort da 15 af klubbens medlemmer var mødt op til den ekstra ordinære
generalforsamling, herudover var der fremsendt 1 fuldmagt.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Endelig vedtagelse af klubbens reviderede love
3.
Eventuelt
Vores formand Thomas Aakjer bød velkommen til den ekstra ordinær generalforsamling og gik straks
til punkt 1 på mødeindkaldelsen.
Ad.1

Poul Søgaard blev valgt som dirigent. Poul takkede for valget og konstaterede at den
ekstra ordinær generalforsamling var lovligt indkaldt.

Ad.2

Bestyrelsens forslag om at fastlæggelse af kontingent skulle ændres fra at det var ved
generalforsamlingen det skulle besluttes til at det var en bestyrelses beslutning blev
trukket tilbage og var således ikke med i det fremlagte ændringsforslag.

Ad.2

Forslaget blev efter forslag til tilføjelse om at det kun er medlemmer der er registeret
som medlem ved indkaldelsen der har stemmeret vedtaget enstemmigt. I henhold til
klubbens regler kræves det at halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til
stede for at ændringen kunne vedtages hvilket ikke var tilfældet. Derfor skal der
indkaldes til endnu en ekstra ordinær generalforsamling før at forslaget kan endeligt
vedtages.

Ad.3

Bestyrelsen blev takket for det store arbejde der havde været i forhold til dialogen
med Køge Kommune omkring ændringerne til Klubbens love.

Poul Søgaard afsluttede den ekstra ordinær generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
På bestyrelsen vegne Lars Bock.

Indkaldelse til 2. ekstraordinære generalforsamling
torsdag d. 23. november 2017 kl. 20:00!
Der indkaldes hermed i henhold til § 17 i vedtægterne til ekstraordinær generalforsamling i Køge
dykkerklub torsdag den d. 23. november 2017 kl. 20.00 i klubhuset, Bådehavnen 12, 4600 Køge.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af det fremlagte forslag til ændring af forslaget til klubbens love, iht. krav fra Køge
Kommune.
3. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Formanden

Hold nu op en festuge👍👍
I er simpelthen de mest fantastiske mennesker.
Det lykkedes til sidst at få alle vagter besat 👏👏👏.
Der er nogen der har knoklet rigtig meget. Rigtig mange tak for det.
Der er nogen der har knoklet knap så meget. Rigtig mange tak for det.
Til alle der forsøgte at finde tid til at hjælpe, men hvor det ikke lykkedes,
ønsker jeg bedre held næste gang😃
Mange havde meget ømme kroppe dagen derpå. Jeg havde i hvert fald 🙄
Jeg kan ikke sige noget om resultatet endnu, men vi har fået rigtig meget ros
og formanden for festugen så glad ud, da vi gik hjem natten til søndag
😄👍👍
Håber I nød det.
Endnu en gang: Tak for indsatsen! 👏👏👏
Henry (Henriette)

Tjek klubbens hjemmeside:
www.koegedykkerklub.dk
Gå ikke glip af fx klubture, foredrag, madaftner og kurser
Klubaften hver torsdag kl. 19:30
Få dig en dykkersnak, ordne udstyr og vær sammen med
dykkere, UV-jægere og UV-rugbyspillere
Der er altid kaffe/te på kanden!

Årets JulefrokosT
Lørdag d. 2. december 2017 Kl. 18.00 i klubhuset
Så nærmer julen sig!
Og dermed også julefrokost i Danmarks bedste dykkerklub
Kom frisk og ta’ din ægtefælle/kæreste med

Vi disker op med dejlig mad leveret af Vallø Slotskro,
festlige folk, hyggelig bar og god musik.
Pris 250. kr./næse
Tilmelding og betaling senest tirsdag 28. november 2017
På www.koegedykkerklub.dk
Tilmeld dig i god tid, for der er begrænset antal pladser.
Glæd dig til en brag af en fest - det blir ikke kedeligt!
Med venlig hilsen
festudvalget

Når vejr, vind og dykning følges ad er livet skønt!
Og sådan gjorde ribturen til Vapper livet meget smukt for os der var med.
Sommeren har blæst mange dykkerture til ”Langtbortistan” og flere gange har plan B ikke
engang været en mulighed pga. regn. 2017 har ikke budt på mange ture ned i dybet. Søndag
d. 17. september blev vendepunktet – Carsten må have haft kontakt til de højere magter for
som ugens slutning nærmede sig, så vejret mere og mere venlig ud. Morgenen var smuk,
men en ordentlig tordenskrald med vand i lange baner, skulle lige minde os om klimaforandringer, som vi har været udsat for gennem hele året. Nå ja en enkelt byge kunne vel ikke
afskrække en nærmest indtørret dragt, når der var udsigt til fladt vand. Nogle mødtes og
kørte sammen fra klubhuset, mens andre kørte direkte til Rødvig Havn. Bådene blev pakket
og så var det ellers kurs mod Vapper.
Turen derud tog ingen tid – fladt vand, lækkert vejr og en flok forventningsfulde dykkere.
1. hold var i vandet, så min makker Lars og jeg gjorde klar til vores tur. Sigten var helt utrolig
fin, der var kun lidt strøm og masser af liv på vraget. Alle havde et supergodt dyk. Turen
tilbage gik ligeså flot som turen ud; vandoverfladen var flere steder så flad, at det så ud som
om den var nystrøget. Sikke smukt og med Stevns klinten i baggrunden. Dog kunne vi også
se sorte og faretruende skyer, men dem undgik vi under sejlturen. Først da vi kom i land og
skulle tømme bådene og skifte tøj kom regnen. Kaffen blev hurtigt aftalt til at blive i
klubhuset.
Tak for en dejlig dag på havet til turlederen Carsten, min makker Lars og alle i andre skønne
dykkere. Glæder mig allerede til at vinden og havet igen viser sig fra sin rolige side, så vi kan
komme på flere dykkerture.
Se bagsiden turkalenderen på bagsiden af Boblen og tilmeldt dig på hjemmesiden til
dykkerture.
Dykkerhilsen fra Else

Rib Tur S/S Robert
Dato: lørdag den 21. oktober 2017
Afgang: Klubben Kl. 7:00 - 15:00
Turleder: Dennis Olsen tlf: 3022 1445
Pladser: 6 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.
Sted: Rungsted Havn
Certifikat krav: Camas ** eller tilsvarende.
Dybde: 28 – 42 meter (top – Bund)
Læs mere på www.koegedykkerklub.dk

Svømmehalstider - Køge Svømmeland.
Sæsonen: september 2017 til udgangen af maj 2018
Bemærk at svømmehallen er lukket for klubber i skoleferier
Mandag:
19.00 - 20.30 3 langbaner (bane 1-3)
18.30 - 20.30 springbassinet
Tirsdag:
18.30 - 21.00 springbassinet
Onsdag:
19.00 - 20.30 2 langbaner (bane 1-2)
18.30 - 20.30 springbassinet
Tirsdag og onsdag bruges springbassinet til UV Rugby og mandag er forbeholdt
dykkerundervisning.
Du skal være ude af vandet inkl. flasker og gear og have skyllet dit udstyr og være klar til at
forlade svømmehallen kl. 20.30/21:00.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Bestilte svømmehalskort bedes afhentet i svømmehallen i åbningstiden
(det er når kontoret er åbent for offentlig badningen)
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Foto: Søren Due Andersen

Rib tur Bonita
Dato: søndag den 5. november 2017
Afgang: klubben kl. 7:00
Turansvarlig: Carsten Mølbak 21427000
Pladser: 12 stk. tilmelding via hjemmesiden
Certifikat krav. CMAS ** eller tilsvarende
Dybde: 18 - 42 (top - bund)
Havn: Smygenhamnn

Historien bag forliset:
Den 14. oktober 1941 på rejse fra Luleå til Holtenau med malm. Kollideret og forlist d. 14. oktober 1941
udfor Trelleborg. 21 mand omkom ved forliset. Klokken var lidt i et om natten og kaptajn Farup havde
netop givet den vagthavende styrmand ordre om at sejle med "fuld kraft frem", hvilket svarede til
ca. 9 knob da der ud af den bælgmørke oktober nat sås stævnen af en stor modgående damper.
Ingen ombord havde set den modgående damperen, SS "Bojan" af Cimrishamn, som for fuld kraft
pløjede sin stævn direkte ind i "Bonita", hvis bagbords skibside øjeblikkeligt blev flået op. "Bonita"
begyndte straks at synke. Skibet var ramt i agterenden og tog meget hurtigt vand ind. Så hurtigt at
de fleste af mændene der befandt sig under dæk i agterkahytterne ikke fik en chance for at redde
sig. Kun tømmermanden Frits G. Hansen og og matros Hans G. Busk nåede op på dækket i tide. De
reddede begge mirakuløst livet.
Vraget:
"Bonita" er et af de flotteste vrag som vi kan dykke på i denne del af Østersøen. Vraget står intakt på
godt og vel 42 meter vand. Men de faktiske dykkedybder ligger kun på mellem 30-35 meter hvis man
holder sig i dæksniveau. Det er også her at der er mest at se på. Man kan naturligvis sagtens svømme
ned i de store dybe lastrum, men der er ikke så meget at komme efter der. Dybden på toppen af
brobygningen er omkring 28 meter. Vraget tilbyder masser af spændende oplevelser og der er
utrolig mange ting at kigge på. For dem der har lyst til det, er der også store muligheder for at gå på
opdagelse indenfor i vragets overbygninger.

RIB tur Heldarstindus VA36
Dato: 18. november 2017
Sted: Simrishamnn
Afgang: Klubben KL. 7.00
Turleder: Annie Mikkelsen 20300109
Pladser: 12 stk.
Certifikat krav: CMAS * eller tilsvarende
Dybde: 15 - 23 meter (top – Bund)

Fotos af eksotiske fisk og dyr, herover og på de næste sider, stammer fra Søren Due
Andersens tur til Filippinerne.

RIB tur til Dr. Eichelbaum
Dato: søndag den 10. december 2017
Afgang: Klubben kl. 7:00
Turansvarlig: Carsten Mølbak 21427000
Pladser: 12 stk. tilmelding via hjemmesiden.
Certifikat krav. CMAS ** eller tilsvarende
Dybde: 24 - 29 (top - bund)

Kaldes også det "Skæve Vrag" og Dr. Eichelbaum.
Det er en armeret Tysk trawler minesprængt under 2 verdenskrig.
Minestryger M 1108 er fra Hamburg, tidligere fiskekutter Dr. Eichelbaum HH 233. Bygget i 1937 hos
Howaldtswerke AG., Hamburg til H. Fock, Hamburg, bygge-nr. 769, 476 brutto registertons,
maksimal fart = 12 knob.
Vraget er stadig velbevaret. Det ligger på skrænten til dybvandsruten og 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

OLDERNE
Olderne mødes sidste fredag i måneden. Husk tilmelding senest onsdag
Fredag d. 27. oktober 2017
Gøsta Persson
Arne Åbjerg Larsen

Kl. 18:30
40112060
20789720

persson@oncable.dk
arne@aabjerg.dk

Fredag d. 24. november 2017 Kl. 18:30
Svend Erik Jensen
56169546
Connie Andersen
61788366

svenderikj364@gmail.com
cia-la-14@vip.cybercity.dk

Fredag d. 26. januar 2017
Inge Birthe Rønholt
Jimmy Lund

roenholt47@gmail.com
jimmylun@gmail.com

Kl. 18:30
56788948
22310543

Fredag d.23. februar 2017 Kl. 18:30
John Dahlbæk
60678191
Gøsta Persson
40112060

dahlbaek@gmail.com
persson@oncable.dk

Fredag d.23. marts 2017 Kl. 18:30
Arne Åbjerg Larsen
20789720
Svend Erik Jensen
56169546

arne@aabjerg.dk
svenderikj364@gmail.com

Fredag d. 27. april 2017
Connie Andersen
Inge Birthe Rønholt

cia-la-14@vip.cybercity.dk
roenholt47@gmail.com

Kl. 18:30
61788366
56788948

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

Klub T-shirt kan bestilles via hjemmesiden
Der er prøveeksemplarer i klubben så du kan finde den rigtige størrelse.
T-shirtene er muligvis små i størrelserne. Bemærk nu også barnestørrelser.
Pris pr. stk 145 kr.
Bemærk! Du kan også få lavet tryk på andet tøj, så skal du i XL-byg og kigge på tøj fra
Sjællands Erhvervsbeklædning (se også Sjæl. erhvervsbeklæd. på nettet) hertil skal
lægges ca. 100 kr. (inkl. moms) for tryk.

KØGE DYKKERKLUB
svømmehalstider i Køge Svømmeland fra september til maj

Tilmelding og betaling på klubbens hjemmeside:
www.koegedykkerklub.dk
Du kan nu betale med mobilpay i Kabyssen - Telefonnr.: 2884 9882

