Skawdyks generalforsamling 2011
Fredag den 10. februar 2012 kl. 20.00 i klubhuset, Chr. X´ Vej 39, 9990 Skagen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Børge Mikkelsen.
- Børge blev valgt. Børge bekræfter at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formand.
- En masse nyuddannede- ca. 25 dykkere på både 1*, 2* og 3*. Vi har uddannet nitrox
basic og blender dykkere ca. en 12stk.
- 3 pers. på instruktør kursus.
- Fotokursus var en stor succes
- Skawtræf forløb godt. Dog var der en ulykke som ikke var så slem som først troet.
- Sankt Hans forløb også fint.
- Junior afdeling er der 10-15 børn hver gang. To ny kommende juniortrænere.
- Kompressorrummet har fået en omgang så det ser fint og godt ud. Kompresserne i
klubben og på Oberon er blevet dobbeltfiltreret, været en lidt dyr omgang, men nu er det
hele i tip top orden.
- Flaskeeftersyn er nu gennemført og der var kun et par få flasker som ikke blev
kontrolleret.
- Kølhaling: Oberon fik en ny lysmotor, kobberplader, kølerør. Der har været mange
sejlture og fisketure som har bidraget godt til regnskabet.
- Vi har søgt fonde til klubben, junior afd., gummibåd osv.
- Vi har fået lejekontrakten på klubben forlænget til 2042. Dette var Skawdyks krav for at
vi ville gå i gang med at reparere.
- Rengøring står vi selv for – kom glad.
- Vor hjemmesiden gik ned, John er i fuld gang med at bygge den op igen.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse v/kasserer.7
- Protokollen gennemgås. Diverse kritiske bemærkninger fra BDO drøftes.
o Revisors primære kritik er vore procedurer omkring bar og barregnskab.
-

Regnskabet:
o BDO har ikke taget forbehold for regnskabet, på trods af de i protokollen
fremførte bemærkninger.
o Kassedifference (svindet) i baren på -7.129kr. Svindet kan være forårsaget af
fejlagtig optælling i baren, men hovedårsagen kan kun forklares som tyveri. Det
betyder at ALLE med nøgle, men i særdeleshed Skawdyks kasserer er under
”mistanke”. For at stoppe dette svind er dankortautomaten ny flyttet op i baren
og bestyrelsen vil på førstkommende møde drøfte øvrige forholdsregler. Der er
bred enighed om at det vil være trist at lukke juniorbaren.
o Procedure for baren såvel som andre økonomiske forhold ligger både i baren og
på kontoret. I tvivl bør kasserer kontaktes.
o Der blev spurgt til tilskud til halleje, som spørger mente var på ca. 50 % af
normalt. Årsagen kan ligge ikke helt korrekt kontering samt at unge under 25
ikke er registreret korrekt. I den forbindelse blev vigtigheden af at føre præcise
protokoller over alle vore aktiviteter understreget.
o Kursusindtægter kommer fra fotokursus.
o Der er søgt tilskud hos fonde samt kommunen. Totalt er vi blevet tildelt 145.000
kr., men disse midler er bogført som periodiseringspost, idet vi først reelt får
pengene, når vi kan fremvise bilag på indkøb i henhold til tilskudstilsagnet.
Endvidere har vi fået lovning på 5.000 kr. fra Lions. Disse penge kommer til
udbetaling, når vi kan fremvise kvittering.
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o Skawdyk har for første gang skulle betale for bogføring hos BDO og bl.a. derfor
er det nu besluttet at kasserer fremover selv bogfører. Software bliver indkøbt
primo 2012. De moderne bogføringsprogrammer har funktioner, der kommer os
til gavn i forhold til Frederikshavnerorden, PBS m.v.
o Klubhus – el, vand og varme. Hvad kan vi gøre for at ændre på det? Bestyrelsen
er opmærksom på det. Varmestyring kan ikke svare sig. Varmepumper. Der skal
lukkes(15º) for varmen når man går. Bestyrelsen vil igen rette henvendelse til
Frederikshavn kommune ansvarlige for klubhuset, således at et energieftersyn
m.v. kan komme på plads.
o Oberon: Vi er ved at se om vi kan blive momsfritaget på brændstof på Oberon.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer – bestyrelsen foreslår uændret kontingentsatser.
Forslag til kontingent år 2011
Seniorkontingent
550,00 pr. kv.
Motionister
400,00 pr. kv.
Juniorkontingent
220,00 pr. kv.
Passiv A jfr. § 4e
81,00 pr. kv.
Passiv B jfr. § 4e
164,00 pr. kv.

i alt 2200,00 (10) 1940,00)
i alt 1600,00 (10) 1584,00)
i alt 880,00 (10) 864,00)
i alt 324,00 (10) 324,00)
i alt 656,00 (10) 656,00)

-10% 1980,00
-10% 1440,00
-10% 792,00
-10% 291,60
-10% 590,40

Bespar. Stigning
Ved årl. pr. kvt.
220,00
0,00
160,00
0,00
88,00
0,00
32,40
0,00
65,60
0,00

Helårlig betaling inden 1. marts ydes 10 % rabat.
Familierabat ydes til medl. nr. 2 med 25 % rabat og medl. nr. 3 med 50 % rabat af
ordinært kontingent ved helårlig betaling inden 1. marts. Familierabat ydes alene til
medlemmer, der bor på samme adresse.
Indmeldelsesgebyr er 50,- til juniorer og 100,- til seniorer.
- Manglende betaling!
- Nyuddannede skal meldes ind for et år.
5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår
v/kasserer.
- Der skal styres meget stramt på budget for Oberon - det må IKKE får lov til at løbe
løbsk. Det er sidste år, hvor vi har råd til at køre med uændret kontingent, medmindre de
tanker der ligger omkring renovering af Oberon kommer til udførelse.
- Udgifter til Oberon lægges på hjemmesiden, således at alle kan se, hvor mange penge
der er brugt på hende i de sidste 10år.
Budget blev godkendt.
6. Indkomne forslag.
- Karstens forslag – Simon stemmer i mod. Hvis bestyrelsen skal kontingentfritages er der
også andre som laver et stort stykke arbejde der skulle kontingentfritages. Evt. lave et
pointsystem. Det er frivilligt arbejde og det er lysten som driver værket.
Forslaget blev nedstemt.
7. Valg af formand (lige år).
a. Simon Hansen på valg – modtager genvalg. - Genvalgt
8. Valg af kasserer (ulige år)
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 (1) i lige år og 3 (2) i ulige år)
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-

a. Gijs Ouwehand ønsker at udtræde - modtager ikke genvalg
b. Nicklas U. Larsen ønsker at udtræde - modtager ikke genvalg
c. Carsten Hansen ønsker at udtræde - modtager ikke genvalg
Mark Lonsdal til tekniskudvalg – bestyrelsens forslag. Valgt.
Martin V. Hansen – stiller op. Valgt.
Lasse Haugaard – stiller op. Valgt.
Bestyrelsen bestemmer, hvem der skal være i 1, 2 og 2 år

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
a. Heidi Jacobsen nu bestyrelsesmedlem – skal vælges ny 1. suppleant
b. Kendt Rasmussen modtager evt. genvalg som 2. suppleant.
- Niels er 1. suppleant.
- Kenth er 2. suppleant.

11. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår BDO
- Genvalgt.
12. Oberons renovering v/formand
- J.O. er formand for Oberons venner. Carsten Østergaard er næstformand.
- Mange af de ting som er med på det budget som Oberons venner har fremlagt kan
undlades og derfor er det ikke så uoverskueligt mange penge.
- Der håbes på ca. 500.000 kr. fra LAG. Ca. 500.000 kr. fra Man Diesel.
- Hun skal være et skib for hele lokalsamfundet, men det er stadig Skawdyk, der ejer
skibet. Det er et samarbejde mellem støtteforeningens bestyrelse og Skawdyks
bestyrelse.
- Der er foreløbig 16 medlemmer i ”Oberons Venner”
- Der blev rejst forslag om at Oberon skulle overgå til ”Oberons Venner”, hvis Skawdyk
måtte holde op med at eksistere.
-

Generalforsamlingen finder det er en god idé med en renovering og anerkender de
personer, der har kræfter og tro på projektet. Der er dog også en klar holdning
gående på, at det er sidste udkald og hvis det ikke lykkes at samle midler, skal der
findes alternativer.

13. Eventuelt
- 22 fremmødte
- Efterlysning – dekanteringsslange det store manometer.

Britt Østergaard
Sekretær
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