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Bådehavnen 14, 4600 Køge Mobil 40148775

Klubbens svømmehalstider i Køge Svømmeland 2019/2020
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

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
Morten Rasmussen
Peter Adelhejd Pedersen
Suppleant: Søren Due Andersen
Revisor: Tina Wium
Revisor suppl.: Morten Printzlau
UV-Rugby & UV-jagt udvalg:
o William Siefert
undervandsrugby@koegedykkerklub.dk
o Peer Christensen
o Majbrit Birk Olsen
o Morten Rasmussen
uvjagt@koegedykkerklub.dk
Annoncesalg:
o Peter Wium
o Solveig Bruhn

Tlf.: 2460 7185
Tlf.: 3012 6009
Tlf.: 3139 1856
Tlf.: 2328 8903
Tlf.: 6160 9989
Tlf.: 2339 4445
Tlf.: 6116 8121
Tlf.: 3027 3601

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

Tlf.: 2082 9700
Tlf.: 2030 6166

Leje af klublokaler & adm. af nøgler:
o Poul Engell
poul@famengell.dk

Turudvalg:
o Carsten Mølbak
o Thomas Aakjer
o Annie Mikkelsen
o Peter Wium
o Dennis Olsen
o Palle Møller
o Morten Rasmussen
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

Tlf.: 2469 5363
Indlæg til BOBLEN
sendes til:

Ansvarlig Klub Instruktør:
o Carsten Mølbak
o Jan Samsing

Tlf.: 2142 7000
Tlf.: 3033 3626

Redaktør Boblen:
o Else Aagaard
boblen@koegedykkerklub.dk

boblen@koegedykkerklub.dk

Tlf.: 2446 1033

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

Bladet udkommer
ca. 6 gange om året

Referat fra Generalforsamling 2. maj 2019
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 denne gang 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 kasserer Bo
Gjerløv Sørensen gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev derefter godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsens forslog at klubbens kontingenter forblev uændret.
Indmeldelsesgebyr ændres således at alle medlemstyper som tilmeldes DSF betaler svarende til
indmeldelsesgebyret hos DSF.
5. Behandling af indkommende forslag: Bestyrelsen fremlagde forslag til etablering af nyt klubhus.
Det blev godkendt at bestyrelsen må arbejde videre med det. Det forventes at prisen er i omegnen af
200.000kr.
6. Valg af bestyrelse: Formand: Thomas Aakjer blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Lars Bock trådte ud af bestyrelsen og erstattet af Jesper Nielsen.
Bestyrelsesmedlem: Jan Samsing afgav sin bestyrelsespost til Morten Rasmussen.
Bestyrelses suppleant: Søren Due-Andersen blev genvalgt.
7. Valg til udvalg:
• Webudvalget, Thomas Aakjer og Lars Bock blev begge genvalgt.
• Ansvarshavende redaktør for Boblen, Else Aagaard blev genvalgt.
• Ansvarlig instruktør, Carsten Mølbak blev genvalgt og Jan Samsing blev valgt ind som nyt medlem.
• Annoncer, Peter Wium og Solveig Bruhn blev genvalgt.
• Turudvalg, Carsten Mølbak, Peter Wium, Thomas Aakjer, Annie Mikkelsen, Peter Adelhejd
Pedersen, Palle Møller, Dennis Olsen blev alle genvalgt, Morten Rasmussen blev valgt ind.
• Materieludvalg:
Kompressor: Carsten Mølbak,
Materiel: 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 genvalgt
• Leje af lokaler samt adm. af nøgler, Poul Engell blev genvalgt.
• Revisor, Tina blev valgt.
• Revisor suppleant, Morten Printzlau blev valgt.
8. Eventuelt: Formanden efterlyste medlemmer som ville stå for torsdagsdyk samt strandture.
Livredderreglerne i svømmehallen blev drøftet.
Poul Engel opfordrede til at man tilmeldte sig som livredder til Sorø Regatta hvor klubben stiller med
en båd samt livreddere. Arrangementet afholdes den 1. weekend i juli.
Formanden takkede for god ro og orden.
PBV Lars Bock

Indbydelse til arbejdsdag i klubhuset
søndag den 15. september kl. 9-15
Klubhuset og arealerne rundt om trænger til forskønnelse, reparationer og
rengøring, så det hele kan fremstå flot og indbydende, når klubben har
jubilæum den 28. september.
Kom og vær med!
Palle sørger for en bid brød til de
fremmødte
Bestyrelsen glæder sig til at se dig til
en fornøjelig og sjov søndag sammen
I referatet af den 13. august kan du
læse mere om arbejdsdagen
Fotoet er fra 1982, da klubhuset blev bygget.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. juni 2019
Deltagere: Morten, Palle, Bo, Peer, Jesper, Søren, Thomas,
Afbud: Peter A
1. Palle er genvalgt til næstformand i klubben, Peer/Thomas er sekretær.
2. Klubbens RIB er nu i stalden med forlænget motorben
3. Klubben 50års jubilæumsfest bliver d. 28. september og afholdes i Motor- og sejlklubbens
lokaler.
4. 2 x 1+2trin er indkøbt til de to oxyboxe
5. Tegninger for den nye garage er indsendt til Køge Kommune for endelig byggetilladelse. Der vil
også blive lavet strøm i garagen, således at GPS batteriet til den lille gummibåd kan lades her.
6. Uv-rugby har igen modtaget ”elite” penge fra Køge Kommune – 15.000kr.
7. Førstehjælpskurser vil blive sat op. To kurser er tænkt: Et ”lille” kursus med basal førstehjælp og
hjertelunge redning/hjertestarter samt et ”stort” kursus, som løber over en hel dag, og
inkluderer brug af klubbens rib for at emulere rigtige ulykker. Vi håber at klubbens medlemmer –
for vores alles skyld – vil deltage og udfylde holdene.
8. Arbejdsdag: Klubhuset trænger til en omgang igen og skal males. Vi regner med at indkalde til
arbejdsdage søndage 8+15 september. For at spare udgifter til garagebyggeriet, har vi også sagt
til Peter Wium, at klubben selv sørger for at få revet den nuværende garage ned. Dato her er ikke
klar endnu.
9. TAa undersøger med First, med hensyn til ”tracker” på den store RIB
10. TAa undersøger maling og lak med Lars Bock
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 13. august kl. 19:00 i Klubben
På bestyrelsens vegne, Peer, Thomas

Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. august 2019
Deltagere: Morten, Peter A, Bo, Peer, Thomas,
Afbud: Palle, Jesper, Søren
1. Anmodningen om garagebyggetilladelse er stadig ved kommunen.
2. Reminder mht. Førstehjælpskurser sendes ud (TAa)
3. Arbejdsdage: Klubhuset trænger til en omgang igen og skal males. Indkaldelse til søndag 15.
september sendes ud. Bonus – Palle har lovet at komme forbi med rugbrødsmadder til frokost.
4. Gulv ovenpå + trappe bliver lakeret af gulvmand
5. Jubilæumsforberedelser:
a. Mail + event – 250kr opsættes. Vi starter kl. 18
b. Øl-anlæg: Peter A
c. Mad: Palle
d. Lokaler (MSK): TAa
e. Musik: Peter A – Jan Hegelund
f. Åbent hus bliver fra kl. 13-16 i Dykkerklubben (”Samarbejdspartnere”, nye dykkere)
I.
Øl-anlæg: Peter A
II.
Pølser, brød: Peter A (Palle?)
III.
Lokal avis, Radio Køge mm: TAa, Peter A, Palle mm
IV.
DSF: TAa
6. Fridykkerinstruktør: Morten vil undersøge, hvad/hvor man kan blive fridykkerinstruktør.
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 10. sept. kl. 19:30 i Klubben
På bestyrelsens vegne, Peer, Thomas

Førstehjælps-genopfrisknings-kursus
Dykkerrelateret grund-/genopfriskningskursus
Torsdag den 12. september 2019 kl. 18:00 til 22:00 i klubhuset
Instruktør: Bjarne Mortensen (http://bt-førstehjælp.dk/)
16 pladser, efter først til mølle-princippet og det koster 100 kr. pr. deltager.
Tilmeldingsfrist: 1. september på hjemmesiden.

Førstehjælp redder liv
Hvert minut tæller. Når en person falder om med hjertestop,
er tid den vigtigste faktor. Chancen for at overleve falder
med 10 % for hvert minut, hvor der ikke bliver givet
livreddende førstehjælp.
Du kan lære førstehjælp – og blive en af dem, der kan redde
et andet menneskes liv. Kurset herover er
”genopfriskningskursus”, men kan også tages, selvom du
ikke tidligere har været på et førstehjælpskursus. Primært
fokus for kurset er genoplivning og brug af hjertestarter.
Kurset herunder er et udvidet førstehjælpskursus og
omfatter søfart og mindre fartøjer.

Førstehjælp – Udvidet - i Klubben/Marinaen
Udvidet førstehjælpskursus til søfart og mindre fartøjer
Lørdag den 21. september 2019 kl. 9:00- 17:00
Øvelser både indendørs og udendørs med båd m.m.
Instruktør: Bjarne Mortensen (http://bt-førstehjælp.dk/)
16 pladser efter først til mølle-princippet og det koster 400 kr. pr. deltager.
Tilmeldingsfrist: 8. september på hjemmesiden.

Indlæg, artikler og billeder søges
Har du har en oplevelse med dykning, UV-jagt, UV-rugby, fridykning
eller en go’ historie, som du vil dele med andre i klubben
Så send den til: boblen@koegedykkerklub.dk
og dit indlæg trykkes i næste Boblen
😊

Vragtur til Ares S/S
Dato: lørdag den 14. september 2019
Afgang fra klubben: 7.00 (mødetid 6:45)
Turleder: Carsten Mølbak – 21 42 70 00
Certifikat krav: Minimum svarende til CMAS** eller lignende
Dybder: Top: 27 m, bund: 36 meter
Pladser: 12 stk. tilmelding via klubbens hjemmeside.
Ribben sættes i fra syd for Trelleborg, Sverige, så husk billed-ID (pas el. kørekort)

Tekst og foto af Allan Jensen
Svensk damper på 1151 brt. bygget i Sunderland år 1883, under navnet Magnolia. Ares
kolliderede den 18. maj 1906 med den Hollandske S.S. Hilversum og sank, hele Ares´ besætning
blev reddet.
Vraget af Ares er nok et af Østersøens mest besøgte vrag og naturligt nok, for det står kølret på
den lyse sandbund, på kun 33 meter vand. Selvom vraget efterhånden er noget "slidt" af de
mange dykkere, er det stadigvæk et besøg værd. Man kan rigtigt komme omkring inden døre, i
stævnen er der - under bakken - gange i begge sider og der er kahytter på begge sider af
gangene. Her kan man flere steder se køjer, hylder og skabe. Der er langt ind til bunden af
gangen, så man skal lige huske, at når man skal tilbage er sigten blevet noget dårligere, måske 0
meter sigt!
På broen kan man svømme ind fra begge sider og på forsiden af bygningen, under broen - i
styrbords side, er der faldet en plade af så man kan se ind i kaptajnens kahyt. Man kan se hans
store jernseng ud mod skibssiden og en skænk hvis man ser lige ud. Svømmer man ind af hullet
og til højre kommer man ind i skibets salon, her er et væld af møbler som ligger væltet i
mudderet. Fra salonen er der flere døre, bl.a. en til en trappe som går nedenunder, her kan
man desværre ikke komme ned, da der er fyldt op med mudder til øverste trin. Husk at der kun
er en vej ind / ud af rummet, vær aldrig mere end én inde ad gangen, sigten bliver hurtigt så
dårlig at man må føle sig frem. Bag broen kan man svømme ned gennem et skylight til
maskinrummet.

CMAS Gasblender & Service Technician
Lørdag den 2. november 2019 kl. 8:00 til 16:00
For dig som gerne vil lære at rense flasker og flaskeventiler, samt lære at blande Nitrox
Kurset giver dig de kundskaber, færdigheder og den erfaring du behøver, for at sætte
flasker og flaskeventiler i O2 service.
Du vil lære at beregne hvordan du skal blande Nitrox, samt hvordan den praktiske
gasblanding skal foregå.
Forudsætninger: Du skal være minimum 18 år ved kursus start,
samt have CMAS Basic nitrox eller tilsvarende.
Gasblender instruktør: Carsten Mølbak
20 pladser efter først til mølle-princippet
Pris: 1.000 kr. pr. deltager.
Tilmeldingsfrist: 24. oktober 2019 på hjemmesiden

1000, 1000 TAK til alle frivillige v/KØGE Festuge
Køge Festuge løber af stablen i uge 35, så når du læser Boblen er den måske
allerede overstået for denne gang.
Hvis du deltog i Festugen, blev det forhåbentligt en fornøjelse uanset, om du
tog en vagt som frivillig eller blot nød musikken
og de mange glade mennesker.
Du blev sikkert også spammet af mails fra Henriette (Henry), eller når du
åbnede din Facebook, så havde Henry skrevet en bøn til os alle.
Og ja! Vi ved godt, at det er irriterende med mails om vagter
og frivilligt arbejde….undskyld mange gange!
Det er blot sådan, at klubdrift fx koster rigtig mange penge, og pengene
kommer bl.a. via frivilligt arbejde,
og vi får faktisk penge i klubkassen for hver frivilligtime.

Derfor: 1000, 1000 TAK fordi du tog en vagt eller måske endda flere.
Du gjorde en kæmpe forskel for vores alle sammens dykkerklub!
Havde du ikke mulighed for at ta’ en vagt denne gang, så husk at Køge
Festuge kommer igen til næste år i uge 35, hvor du så får muligheden for at
være med. Vi har det sjovt!

De Europæiske og Afrikanske mesterskaber i UV-Jagt
7.-8. september 2019 foregår ved Svendborg
Køge Dykkerklub deltager med
flere af vore dygtige både
mandlige og kvindelige UVjægere ved mesterskaberne.
For første gang kæmper
kvinderne i egen kategori, hvor
«vores» Majbritt selvfølgelig er
selvskreven.
I næste Boblen håber jeg at kunne bringe resultaterne om vores deltagere.

søKØGErne Køge Dykkerklub’s UndervandsRugby
1. og 2. holdet
Vi er som altid med i Dansk Sportsdykker Forbunds turnering, hvor vi i år stiller med 2 hold.
Både et i 1 og i 2 division. Derud over stiller vi også et hold i Elitedivisionen. Træningen
foregår i Køge svømmelands springbassin tirsdag kl. 19:00 - 21:00 og onsdage fra 19:00 21:00. Indgang til omklædning fra kl. 18:30. Udvalget, der styrer holdet, består af: William
Siefert og Michael Meihlen
Er du interesseret og vil prøve spillet, så henvend dig til William på mail:
undervandsrugby@koegedykkerklub.dk, eller mød op i svømmehallen en tirsdag aften. Der
er absolut ingen krav til dine færdigheder.

Junior holdet (ca. 10-16år)
Kan du lide vand og leg med bold, så prøv dette fantastiske spil.
Spillet tilpasses selvfølgelig til de enkelte børn. Selvom undervandsrugby lyder voldsomt, er
det langt mere skånsomt for kroppen end f.eks. fodbold og håndbold. Det er også langt
sjovere end svømning, hvor man bare svømmer frem og tilbage. Holdet består både af
drenge og piger. Junior holdet styres af Jens Von Holck, Marius Grønlund Sommer og
William Siefert.
Træningen foregår i Køge svømmelands springbassin tirsdag kl. 18:30 - 19:30. Indgang til
omklædning kl. 18:10.
Er du interesseret i at prøve spillet, så mød op i svømmehallen eller henvend dig til Jens Von
Holck eller William Siefert på mail undervandsrugby@koegedykkerklub.dk.
Der er absolut ingen krav til dine færdigheder, blot at du kan svømme og lide at få hovedet
under vand. Juniorholdet deltager i ca. to årlige cups, hvor juniorspillere fra hele Danmark
mødes.

Formandens beretning 2019
Igen må jeg sige, at det forgangene år, har været et godt år for alle
undervandsaktiviteterne i Køge Dykkerklub.
For UV-Rugby, blev det i starten af den nye sæson besluttet, at vi i år kun ville
stille hold i 1 og Elite divisionen. Det skyldtes at vi havde nogle spillere der skulle på efterskole og
nogle der var stoppede. Derfor valgte vi ikke også at spille i 2 division. Noget vi ellers har gjort i et par
år. Måske bliver det til næste år kun 2 og elite- divisionen.
Vi har i sæsonen desværre fået nogle klager over, at vi har nogle spillere, som er medlem af klubben,
men også er det i Haslev og Baltic. Derfor har de i år ikke måtte spille for os i 1 divisionen, selv om
Haslev og Baltic selv kun spiller i 2 div.
Dette - og så det at vi har mistet 3 af vores absolut topspillere, har medvirket at vi desværre har tabt
alle kampe vi har spillet i sæsonen!! Men selv om det kampmæssigt har været op ad bakke, så er der
stadig en gejst og tro på at vi nok skal komme tilbage.
Der er kommet mange helt nye junior spillere til - faktisk flest piger. Så der er ingen tvivl om at Køge
dykkerklub om 3-4 år også vil råde over et rent pigehold. Der er kun 2 andre pigehold i Danmark, så
alene dette vil gøre Køge til en attraktiv klub.
Nadia og Sofie er udtaget til A-landsholdet, der skal til VM i år, og så har vi et par herre spillere, der er
en fast del af brutto landsholdet som også drager til VM. Super godt gået!
For UV-Jagt, er der er stadig en fin tilgang til klubben af nye jægere. Dog har der også været noget
afgang på grund af udenlandsrejser og studier. Men Køge dykkerklub ligger stadig meget højt,
blandt de mest aktive klubber inden for uv-jagt. Vi har stadig to mand i udvalget i DSF, selv om Bo
Engelquist har valgt at trække sig som kredsformand, efter et rigtig godt stykke arbejde.
Til Øresundscuppen var der 7 mand/kvinder med og det blev Oliver Siefert der blev kåret som
suveræn mester. Han slog de 87 andre deltagere fra hele verden i suveræn stil, da han blandt andet
fangede 5 torsk med en samlet vægt på 34 kg. Til DM på Langeland deltog vi med 6 deltagere af 61
startende. Her var det Majbritt, som klarede sig bedst med en rigtig flot 8 plads.
Til Salvimar internationale cup ved Nyborg og Sprogø blev Giuke Kretzschmer en suveræn vinder, da
han allerede på første dagen stak af fra de 40 andre deltagere. Til Nordisk mesterskab hev William en
Bronze medalje hjem og guld i hold konkurrencen.
Oliver og William var udtaget til VM i Sagres, Portugal - og brugte 3 uger under de varme
himmelstrøg. Det blev ikke til medaljer, men en kæmpe erfaring og oplevelse rigere.
Senest er Majbritt udtaget til det nye kvindelandshold, der til september skal vinde det første
kvindelige CMAS Europa mesterskab. Det kommer til at foregå i Svendborg, med jagter ved Nyborg
og på Langeland.
Ud over alle de flotte præstationer ved diverse stævner, så bliver der lavet mange fælles ture og
hygge arrangementer. Så super godt for dykkerklubben at UV-Jægerne er rigtig aktive.
På fridykkersiden har 2018 vist mere aktivitet end de forrige år. I foråret blev der sat et kursus op
med en ekstern Fridykkerinstuktør (Ninna Kofod), med ikke mindre end 8 tilmeldte. Der har også
været arrangeret 2 weekendture til Y-20 tanken ved Bonn i Tyskland, hvor Jesper Steichmann har
afholdt kursus.
På dykker siden, er der stadig god opbakning og forespørgsel for juniordykning. På voksen
undervisningssiden, havde vi i 2018 igen et stort CMAS 1 hold på 10 dykkere, hvoraf den sidste gerne
skulle have certifikatet senest på Kullen. Igen var det med stor hjælp fra rigtig mange frivillige, at vi
fik kursisterne igennem åbent vand på een weekend med hjælpere og fuld mandsopdækning for

eleverne. I år har vi ikke noget CMAS 1 hold, men Jan, som blev 2-stjernet instruktør sidste år, har nu
4 CMAS 2 elever på vej – som forhåbentlig alle skal med til Kullen.
For klubbens voksne dykkere har 2018 været et rimeligt godt år. Vejret har ikke helt været med os, så
der har desværre været en del turaflysninger. Takket være Carsten har vi 2 både til rådighed på
næsten alle dyk – men det har dog været de færreste ture, hvor der har været fuldt hus. Der var også
rigtig stor opbakning til Kullen, mere end i flere år, hvor vi med dejligt vejr havde 6 gode dyk.
Dykkersæsonen med klubbens rib fik dog en brat afslutning slut september. To sømil fra Vapper
ramte ribben en sø, som flækkede glasfiberen hele vejen under pontonen for således at båden tog
store mænger vand ind og forbrønden med anker og al bly blev slynget hen til styrepulten. Bortset
fra en lille kæberasler fra forbrønden, var der ikke nogen personskade. Heldigvis var vi to både
afsted, og med noget udstyr læsset i Carstens båd og sejlende i hans kølvand, og med 2 øser i flittigt
brug, lykkedes det at få sejlet ribben tilbage til Rødvig. Når det nu skulle være, var det nok godt, at
det var klubbens gamle formand og undertegnede, som var med, så vi ikke ellers ville have troet, at
andre havde voldsejlet båden i stykker. Ribben er nu ”repareret”, således at forstå, at vi har fået
50,000kr fra forsikringen, og selv har betalt ca 60,000kr for at få et helt nyt skrog. Det er en
Bombard 2019 udgave af det gamle skrog, som havde ca 20år på bagen. Det ikke den nye rib, som vi
havde i kikkerten, men en ”reparation” som stadig kan være i garagen. Vi har ikke prøvet det nye
skrog i sø, men formodningen og håbet er selvfølgelig, at den går bedre i søen end den gamle rib.
Ved sidste års generalforsamling fik bestyrelsen godkendt et forslag om netop køb af en ny rib – og
lidt på sidelinien også en ny garage. Vi havde egentlig kig på en ny fin Tornado rib, men da nye ribber
generelt er meget højere, blev projektet hurtigt til et nyt garageprojekt. Som nogen af jer muligvis
ved, er vores nuværende garage aldrig blevet godkendt – hvilket selvfølgelig hurtigt kom frem i
processen. Det har været en lang omgang. Da garagen var anderledes, bredere/lavere end en fuld
bygning, skal vi have en dispensation. Peter Wium fik lavet nogle skitser af en ny garage til teknik og
miljøudvalget først med saddeltag, så fladt tag, tilbage til saddeltag, som efter nabohøring blev
godkendt i teknik og miljøudvalget. Herefter gik sagen videre til Kultur- og Idrætsudvalget som skulle
give den endelige godkendelse – hvilket blev givet på et møde her i starten af marts. Næste skridt for
en ny og denne gang lovlig garage, som fremadrettet har plads til også en højere rib er ansøgning
om en byggetilladelse – skulle nu være en formssag, og så byggeriet. Herom senere – under forslag
fra bestyrelsen.
Samlende for alle vores undervandsaktiviteter er klubbladet Boblen. Det er fortsat i rigtig gode
hænder hos Else. Det har været trægt at få indlæg nok. Til et trykt klubblad, skal der være præcist 16
sider, dette har imellem vist sig svært. Else har derfor foreslået, at der bliver lavet en trykt Boblen 4
gange om året, og der ind i mellem så bliver lavet og udsendt en PDF-version. Dette gør hendes
opgave lettere – vi i bestyrelsen synes det er et godt kompromis, så der stadig kommer lidt fysisk
materiale ud til medlemmerne, men i mindre omfang end nu. Dette sparer på arbejdet og
omkostningerne i forbindelse med at trykke og udsende de fysiske Boblen, og hjælper Else.
Økonomien i klubben afspejler de mange medlemmer og de aktiviteter, som vi har lavet for at få
indtægter til klubben. I forbindelse med Køge Festuge har Henry og Else været vores repræsentanter
i forbindelse med festugen og igen har været suveræne til at få nogle gode tjanser. Ølvognen synes
at være et hit, som rigtig mange synes at det er sjovt at bemande. Med Henry igen som kærlig
indpisker blev der tjent næsten 27,000kr sidste år. Der bliver nu lagt penge til side i Festugen, så den
økonomiske risiko for os ”frivillige” skulle mindskes – selvom der kommer et år med dårligt vejr og
færre indtægter til Festugen. Fra Sorø Regatta var vi sædvanen tro igen redningsbåd og tjente
4400kr. Det har dog igen været svært at finde 8 frivillige, som ville bruge en god halv dag på søen.

På materiel/klubhus siden har der i 2017 i modsætning til forrige år, hvor taget blev repareret og den
store trailer blev renoveret ikke været de store udskrivninger. Der blev sidste år indkøbt 4 sæt
dykkerudstyr til elever for de penge vi fik fra Nordeafonden, og I baderummet er der lavet et bur til
opbevaring af udstyret.
Medlemsmæssigt, fra at være 171 medlemmer for to år siden, 187 sidste år, er vi nu 175 medlemmer:
100 Dykkere (108 i 2018), 33 UV-jægere/Sr-rugby/fridykkere (32 i 2018), 9 Junior UV-rugby (13 i 2018), 6
Juniordykkere (6 i 2018), 2 svømmehalsjunior (2 i 2018) og ikke mindst 25 finnesvømmere (mod 26 i
2018). Det er ialt 12 mindre end ved sidste generalforsamling – primært dykkere.
Som alle svømmehalsbrugere ved, har vi også i denne sæson haft kantvagter – da dette har været et
krav fra svømmehallen. På trods af megen brok, har ingen kunnet komme med en bedre løsning.
Carsten har i denne sæson lavet et stort arbejde med at lægge alle kantvagter ind i kalenderen, så
der bliver udsendt mails/SMSer, og Peter Adelhejt har også hver søndag udsendt SMSer til den
kommende uges kantvagter. Det synes faktist at have kørt rigtigt godt. 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 fitnesrum til reduceret pris på klubaftner, men jeg har
ikke hørt, at nogen har brugt denne mulighed.
Med hensyn til hjemmesiden er den blevet opdateret til at passe bedre til mobiltelefoner mm. Der er
stadigt et projekt med at få billeder og farver opdateret, så den er mere indbydende, og
responstiden på siden kunne også være højere. Integrationen i hjemmesiden med eventtilmelding og
regnskabsdelen fungerer dog rigtigt fint, så der er ikke planer om at ændre udbyder. Jeg regner
med, at vi igen i den kommende sæson vil arbejde med klubmodul om en opdatering af
hjemmesiden.
Selvom 2018 måske har været lidt stille klubmæssigt, synes jeg som sagt alt i alt, at det igen har været
et rigtigt godt år for dykkerklubben. Klubben bygger udelukkende på alle de frivillige, som lægger
deres dyrebare fritid her, og faktisk synes jeg vi formår at holde et rimeligt højt aktivitetsniveau. Der
har været mange arrangementer og en rigtig god opbakning fra medlemmerne. 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, og
jeg ser frem til en god 2019 sæson – klubbens 50ens tyvende – med deraf følgende 50års
jubilæumsfest og forudgående dåb.
Den 02.05. 2019, Thomas Aakjer, Formand Køge Dykkerklub

Diana fik sit
Cmas* bevis
på årets
Kullen-tur.
Hjertelig tillykke!

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

Fredag d. 30. august 2019
John Dahlbæk
Arne Åbjerg Larsen

Kl. 18:30
60678191
20789720

dahlbaek@gmail.com
arne@aabjerg.dk

Fredag d. 27. september 2019 Kl. 18:30
Gøsta Persson
40112060
Jimmy Lund
22310543

persson@oncable.dk
jimmylun@gmail.com

Fredag d. 25. oktober 2019
Svend Erik Jensen
Connie Andersen

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

Kl. 18:30
40749546
61788366

Fredag d. 29. november 2019 Kl. 18:30
Inge Birthe Rønholt
25143356
Jimmy Lund
22310543

roenholt47@gmail.com
jimmylun@gmail.com

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

Kalenderen opdateres jævnligt på hjemmesiden
TJEK kommende arrangementer, dykkerture mm.
og tilmeld dig på:
www.koegedykkerklub.dk

Skal vi have gang i vores Madaftner igen?
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

Her er plads til din annonce!
Kontakt Peter Wium tlf.: 2082 9700
eller
Solveig Bruhn Tlf.: 2030 6166
og
få yderligere information og priser!
Du kan betale med mobilpay i Kabyssen:
Køge Dykkerklub har nr.: 57291

