
Referat af Skawdyks ordinære generalforsamling fredag den 12. februar 2010.  
 
Referent: Hans – Henrik Jørgensen 
 
Dagsordenpunkt: 
 

1. Valg af dirigent. 
a. Børge Mikkelsen valgt og bekræfter at GF er lovligt indvarslet. 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

a. Thomas aflægger bestyrelsens beretning – se bilag 1. 
b. Der er spørgsmål fra Hans til antallet af ture med Oberon samt antallet af uddannede 

dykkere i 2009. 
c. Steffen spørger til antallet af dykkerkursister for sæson 2010 – spørgsmålet henvises 

til pkt. 12. eventuelt. 
d. Hans spørger til antallet af deltager i UV-rugby. 
e. Bestyrelsens beretning godkendes. 
 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
a. Kirsten Jepsen forelægger på vegne af kasserer det revidere regnskab – se bilag 2. 
b. Hans stiller et antal spørgsmål af regnskabsteknisk karakter, primært vedr. 

afskrivning i forbindelse med salget af RIB`en. 
c. Kurt stiller spørgsmål til Oberons bogførte værdi. Denne oplyses til 400.000,- og 

med den bemærkning, at der ikke afskrives på Oberon. 
d. Regnskabet for 2009 godkendes. 
 

4. Fastlæggelse af kontingent 

Forslag til kontingent år 2010      
Bespar. 
Ved årl. 

Stigning 
pr. kv. 

Seniorkontingent 485,00 pr. kv.  i alt 1940,00 (09) 1920,00) -10% 1746,00 194,00 5,00 

Motionister 396,00 pr. kv.  i alt 1584,00 (09) 1568,00) -10% 1425,60 158,40 4,00 

Juniorkontingent 216,00 pr. kv.  i alt 864,00 (09)   856,00) -10% 777,60 86,40 2,00 

Passiv A jfr. § 4e 81,00 pr. kv.  i alt 324,00 (09)   320,00) -10% 291,60 32,40 1,00 

Passiv B jfr. § 4e 164,00 pr. kv.  i alt 656,00 (09)   648,00) -10% 590,40 65,60 2,00 

 
a. Forslag fremlægges, der er tale om ganske begrænsede stigninger. 
b. Generalforsamlinger giver udtryk for at det er meget moderate stigninger, hvortil 

Thomas svarer at bestyrelsen føler dette er i tråd med den almindelige prisudvikling 
samt foreningen økonomiske situation. 

c. Bestyrelsens forslag til kontingent godkendes. 
 

5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår. 
a. Kirsten fremlagde på vegne af kasserer budgetforslag – se bilag 3. Budgetresultat før 

renter og afskrivninger udviser et tab på 9.068,- kr.. de relaterede hovedtal er 
klubindtægter på 152.010,- kr., tab på driften af Oberon på 39.128,- kr. samt et 
overskud på dykkertræf 2010 på 25.000,- kr. 

b. Steffen mente budgetresultatet var tankevækkende. 



c. Poul fremførte direkte at en ansvarlig bestyrelse som minimum burde budgettere 
med balance. 

d. Thomas svarede hertil at det fremlagte budget var bestyrelsens bedste – og mest 
realistiske – vurdering for 2010. 

e. John fremførte det synspunkt at et underskud i den størrelse lige så vel kunne 
resultere i et plus – de ubekendt faktorer taget i betragtning. 

f. Kirsten pointerede i denne forbindelse vigtigheden af ”frederikshavner-ordningen” 
og dermed også vigtigheden af korrekt bogføring af alle ture og arrangementer i 
klubregi. 

 
6. Indkomne forslag. 

a. John havde fremsendt forslag – disse blev af John accepteret flyttet til pkt. 12. 
eventuelt. 

b. Bestyrelsen fremsatte forslag vedr. udnævnelse af Stig til æresmedlem – vedtaget 
med applaus. 

 
7. Valg af formand. 

a. Thomas blev genvalgt med applaus. 
 

8. Valg af kasserer. 
a. Heidi ønsker at trække sig ”uden for tur” og bestyrelsen indstiller Hans – Henrik 

(vælges for et år). 
b. GF godkendte dette (af skræk for et spil ”flasken peger”). 
 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
a. Hans – Henrik på valg – Heidi indstilles i stedet – og vælges af GF. 
 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
a. Kenth Rasmussen genvælges – 1. suppleant. 
b. John Skånberg genvælges – 2. suppleant. 
 

11. Valg af revisor. 
a. På valg er BDO Revision – der genvælges. 
 

12. Eventuelt 
a. John fremfører hans forslag 1. ”Det pålægges bestyrelsen at optage forhandlinger 

vedr. en sammenlægning af klubber i Frederikshavn kommune” – som årsag anføres 
at Skawdyk ikke vil overleve på sigt som selvstændig forening. 

b. Dette 1. forslag ændres af John til; ”Bestyrelsen pålægges at tage initiativer, der 
styrker klubbens tilgang af aktive dykkere samt at undersøge mulighederne for et 
tættere samarbejde mellem de 3 dykkerklubber i Frederikshavn kommune”. 

c. Carsten tror ikke på fremtiden i en sammenlægning. 
d. Kurt nævner, at han som nyt medlem ikke har den store erfaring, men ikke føler der 

er nogen interesse fra klubberne i Frederikshavn. 
e. Poul spørger til hvilke styrker naboklubberne besidder. 
f. John svarer hertil, at der er god økonomi og særdeles god opbakning – men særdeles 

dårlige lokaler. 



g. Simon nævner at problematikken er den samme på Sjælland. Her samarbejdes 
mellem klubber, især vedr. instruktører og uddannelse. 

h. Poul forslår et udvides samarbejde med andre klubber i Skagen, f.eks. svømmeklub, 
lystfiskerne. 

i. Steffen fremfører at vi først må afdække alle muligheder som selvstændig klub før 
en sammenlægning drøftes/overvejes. 

j. John argumenterer for at afstanden mellem Skagen og Frederikshavn ikke bør være 
et problem. 

k. Kurt bakker op omkring Simons bemærkninger og opfordrer til at bestyrelsen 
arbejder aktivt for brede samarbejder. 

l. Kirsten spørger til holdningen blandt klubberne i Frederikshavn. 
m. Michael bakker op omkring John og synes vi skal handle så hurtigt som muligt. 
n. Hans resonerer, at ”sker det, så sker det” – at Skawdyk dør og afløses af en ny 

mulighed behøver ikke nødvendigvis være dårligt. 
o. Stig argumenterer for vor fortsatte selvstændighed og fremfører de ”dårlige 

erfaringer” efter kommunesammenlægningen som eksempel. 
p. Hans – Henrik opfordrer på linje med Simon og Kurt til udvides samarbejde omkring 

uddannelse og instruktører. 
q. John konkluderer at Frederikshavn jo altså bare er større – vi bør tage konsekvensen, 

eller; 
i. Få Skawdyk op at står igen – det er os, der har den gode placering og de gode 

dykkermål 
ii. Samtidig at sondere mulighederne for udvidet samarbejde 

r. Poul føler stærkt at vi skal satse med Skawdyk – vi skal være den toneangivende 
klub i Frederikshavn kommune. 

s. Simon opfordrer igen til fælles uddannelse og dermed en muligheden for ny dykkere 
til at ”rotere” mellem klubberne. 

t. John afsluttende bemærkning er at sker der ikke en positiv udvikling i 2010 vil han 
på næste års GF pålægge bestyrelsen at arbejde for sammenlægning. 

u. Thomas lukker debatten med en – sigende – bemærkning om, at positiv udvikling 
ikke blot kommer af sig selv. Det kræver langt mere end bestyrelsens aktive indsats 
– alle skal hjælpe og det bedste er ved at støtte op om foreningen. 

 
 

v. Kenth spørger til prisen på leje af Oberon 
i. Thomas oplyser at det er 550,- kr. i timen og 3.500,- kr. pr. døgn. 

ii. Bestyrelsen (skibsudvalget) pålægges at fremkomme med klare 
retningslinjer. 

 
 

w. Steffen spørger om bestyrelsen er blevet kontaktet af DYK vedr. annoncering af ture 
i bladet. 

i. Thomas bekræfter dette og nævner at han netop har meldt fra, idet vi ikke 
kunne honorer DYK´s tidskrav sammenholdt med usikkerhed omkring datoer 
og skippere. 

ii. Steffen fandt ikke dette svar tilfredsstillende og følte at bestyrelsen lod en 
super chance for at tiltrække ny/betalende dykkere gå fra sig. 



x. Dette affødte en længere debat omkring aktiviteter, medlemmernes engagement og 
opbakning (eller mangel på samme!) samt hvor vort fokus burde ligge - er det 
klubhuset eller dykning og Oberon. 

y. Steffen roste formanden for den store indsats omkring vort klubhus, det var meget 
fine faciliteter – men fremførte at indsatsen burde ligge på dykningen. Bl.a. mente 
han at der burde ofres på at få Oberon i dykkeregnet stand, spillet burde flyttes, 
flaske- og grejmagasiner forbedres og det central bord erstattes med noget solidt og 
egnet til formålet. 

z. Kenth og Hans fremførte at en flytning af spillet var en næsten umulig opgave og i 
øvrigt i strid med Oberons status under skibsbevaringsfonden. 

æ. Steffen følte ikke økonomi burde være en undskyldning – der er fonde og lignende 
nok at søge. 

ø. Kurt støttede Steffen i hans argumentation for at gøre Oberon mere dykkeregnet. 
 
å. Simon nævnte at der burde være muligheder for at samarbejde med andre brugere af 

svømmehallen, Skawdyks brug er i visse perioder – især fredag mellem 19 og 20 – 
meget begrænset. 

 
aa. Kirsten nævnte behovet for at holde vor hjemmeside opdateret. 

 
bb. Kenth var ked af det manglende klubblad og foreslog at der i forbindelse med 

arrangement blev lagt et mindre referat på hjemmesiden/opslagstavlen. 
 

cc. Simon efterlyste et system, hvor klubbens medlemmer kunne gøres opmærksom på 
arrangementer – også med kort varsel. 

i. Dette er allerede etableret, idet John sender en SMS rundt med alle, der har 
meldt sig som interesserede – se hjemmeside for nærmere oplysninger. 

 
dd. Dirigenten sluttede herefter GF med tak for god ro og orden 

 
 
 
Således opfattet. 
 
14. februar 2010.  
 
Hans – Henrik Jørgensen 
 


