Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk
Generalforsamling 2021
Dato: 5. oktober 2021 kl. 19.00
Sted:

Klublokalet

Referat
1. Valg af dirigent
Futte
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt; og at relevante informationer i form af
regnskab og dagsorden er tilgået medlemmerne i rette tid.
2. Valg af referent
PEPE – (Peter Petersen)
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/Fmd. Thomas
Fmd. Thomas beretter flg.:
- Corona har haft en betydelig indvirkning på klubbens aktivitet.
- Aktiviteter er blevet gennemført i det omfang, at gældende restriktioner har tilladt det.
- Folkeoplysende aktiviteter, såsom juniortræning har været begrænset af, at svømmehallen har været lukket
- Det har haft en følgevirkning, i form af et faldende antal junior-medl.
- Indtægtsgivende aktiviteter såsom Sankt Hans har således ikke kunnet gennemføres.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse v/ Hans Henrik
Hans-Henrik har fremlagt regnskabet, flg. bemærkes:
- Strømforbruget på Oberon har været uregelmæssigt høje pga. varmeblæser i vintermånederne.
- Faldet i medl. Afspejler sig i kontingentindtægterne.
- Tilskud ifm. folkeoplysningsordningen undergår pt. en overgang fra gammel til ny ordning, hvilket først vil
afspejle sig fuldt ud i 2021-regnskabet.
- Restriktionsramte indtægtsgivende aktiviteter er delvist blevet kompenseret af COVID19-fonden via DIF.
- Gælden er blevet nedbragt m. ca. 20.000,- kr.
- Der konstateres et samlet underskud, men et driftsmæssigt overskud. Underskuddet er afledt af
ikkekontante kapacitetsomkostninger i form af større afskrivninger på Oberon samt straksafskrivninger på
nyt gummibådsmateriel.

5. Fastlæggelse af kontingent
1. Satserne er jf. GF 2020 indeksreguleret som vist i nedenstående tabel:
Det bemærkes, at DSF indfører et nyt medlemskartotek.
Indeksregulering jan. 2020 til jan 2021
0,60%
Medl.type
Senior
Motionister
Junior <16
Junior <18
Passiv A
Passiv B

2020
2.160 kr.
1.440 kr.
792 kr.
1.440 kr.
292 kr.
590 kr.

2021
2.173 kr.
1.449 kr.
797 kr.
1.449 kr.
293 kr.
594 kr.

6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende regnskabsår v/ Hans Henrik
Hans-Henrik har fremlagt budgettet, flg. bemærkes:
- Kontingentindtægterne er budgetteret på linje med 2020
- Indtægtsgivende aktiviteter er forsigtigt budgetlagt som kompensationen
- Der budgetteres med et samlet underskud på ca. 94.000,- kr. (OBS! Efter afskrivninger)
- ENV-fonden har givet tilsagn om donation på 120.000,- kr.
- SparNord har givet tilsagn om donation på 20.000,- kr.
- XL-bygs foreningstilskudsordning frafalder.
- OKs foreningstilskud er budgetteret lidt højere.

7. Behandling af indkomne forslag
1. Bestyrelsen beder Generalforsamlingen om tilladelse til at anvende de af ENV-Fonden og SparNord
Fondens tildelte midler til udbedring af Oberons Skrog. Herunder andre øremærkede, men endnu
ikke ansøgte eller tildelte, sponsorater, der måtte tilfalde det specifikke projekt.1
- Vedtaget.
2. Der er ikke indkommet andre forslag

8. Valg af formand (lige år)
1. Udgår

9. Valg af kasserer (ulige år)
1. Hans Henrik Jørgensen – modtager genvalg
- Valgt enstemmigt

1

Fondsmidler skal som udgangspunkt enten anvendes til det ansøgte projekt eller returneres til pågældende fonden. Det gælder
f.eks. de tildelte midler fra ENV-fonden.

10. Valg, øvrige bestyrelsesmedlemmer
1. Jørn Dyrnesli Nielsen – modtager genvalg
- Valgt
2. Peter Hostrup Gøtze Petersen – modtager genvalg
- Valgt
3. Josefine Løvgreen – modtager ikke genvalg
4. Gry Bigum Munck – Opstiller
- Valgt

11. Valg af to bestyrelsessuppleanter
1. Kenneth Aaberg – opstiller
- Valgt
2. Josefine Løvgreen – opstiller
- Valgt

12. Valg af revisor
1. Valg af to interne, stemmeberettigede, revisorer samt 1 revisorsuppleant
i. Martin Vendelin Hansen opstiller som revisor
- Valgt
ii. Bestyrelsen opfordrer Kenth Rasmussen til at genopstille som revisor
- Valgt in absentia (senere bekræftet d. 12-10-2021)

13. Eventuelt
1. Mark har mht. opbevaring af Rib fundet et billigere alternativ – også tættere på slæbestedet.
- Mark indhenter konkret pris til sammenligning med nuværende pris, hvorefter bestyrelsen træffer
endelig afgørelse
2. Ved for sen udmelding, indføres der, for medlemskaber der inkluderer et DSF-medlemskab, et
udmeldingsgebyr, svarende til gebyret for et DSF-medlemskab.
3. Futte opfordrer til, at klubben fremadrettet markedsfører tilbuddet om at være motionist i klubben.
4. Mark fremfører, at man kunne overveje at rekruttere nye medlemmer blandt nogle af Skagens
tilflytter.

