
Skawdyks generalforsamling 2011 
Fredag den 21. januar 2011 kl. 20.00 i klubhuset, Chr. X´ Vej 39, 9990 Skagen. 

 
Referat af Skawdyks ordinære generalforsamling fredag den 12. februar 2010.  

Dagsorden:  
 
Referent: Heidi Jacobsen 
 

1. Valg af dirigent. 
Carsten Østergaard valgt og bekræfter at GF er lovligt indvarslet 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

a. Thomas aflægger bestyrelsens beretning – se bilag 1. 
b. Britt tilføjer at der er planer om at sætte mere fokus på junior aktiviteterne. 
c. Nicklas foreslår at vi kan annoncere på sportsdykker butikkers hjemmesider, så vi kan 
få gjort opmærksom på at vi eksistere og er villig til, mod betaling, at arrangere 
dykkerture.  
d. Jørgen efterspørger et større informations niveau. Fx et måneds brev pr. e-mail 
Robert nævner Facebook som informations platform. Der bliver nævnt at der vist 
allerede er en ”klub” hvor der vi alle kan dele oplevelser og synspunkter. 
e. Hans Henrik opfordrer alle medlemmer til at sende historier, oplysninger osv. til John 
Andersen, så det kommer ud på vores hjemmeside 
f. JO ønsker mere oplysningen om hvor langt man er med udskiftning af udstyr på 
Oberon. 
g. JO vil hører hvilke planer bestyrelsen har omkring uddannelse. Bestyrelsen mener at 
samarbejde med andre klubber, herunder Frederikshavn er en oplagt mulighed. Der er 
lagt op til at der klubberne imellem udarbejdes en plan. 
Gejs fortæller om sin erfaring med uddannelse i Frederikshavn. 
h. JO efterlyser tilbagemelding på hans efterspørgsel omkring sikkerhedseftersyn. 
i. JO efterlyser fremtids planerne for Oberons fremtid. JO mener at der er rodet mht. til 
udstyr og mangelfuld vedligeholdelse i teknikrummet i klubhuset. Thomas har en 
arbejdsweekend i tankerne, så der kan blive ryddet op. Mht. Oberon fortæller Thomas 
om planerne med at oprette en ny forening kun med bevaring af Oberon som 
hovedformål. Emnet diskuteres under evt. 
j. Bestyrelsens beretning for 2010 godkendes.   

 
 
 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
a. Hans Henrik fremlægger det revidere regnskab – se bilag 2 
b. JO stiller spørgsmål ved stigningen af træner løn og halleje 
c. Steffen stiller spørgsmål om hvor indtægten ved salg af RIP fremgår i regnskabet 
d. Regnskabet for 2010 godkendes 
 

4. Fastlæggelse af kontingent 
 



Forslag til kontingent år 2011      
Bespar. 
Ved årl. 

Stigning 
pr. kvt. 

Seniorkontingent 550,00 pr. kv.  i alt 2200,00 (10) 1940,00) -10% 1980,00 220,00 65,00 

Motionister 400,00 pr. kv.  i alt 1600,00 (10) 1584,00) -10% 1440,00 160,00 4,00 
Juniorkontingent 220,00 pr. kv.  i alt 880,00 (10)   864,00) -10% 792,00       88,00 4,00 

Passiv A jfr. § 4e 81,00 pr. kv.  i alt 324,00 (10)   324,00) -10% 291,60 32,40 0,00 

Passiv B jfr. § 4e 164,00 pr. kv.  i alt 656,00 (10)   656,00) -10% 590,40 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. 
Familiemedlem jf. 4c ydes 25 % rabat på seniorkontingent. 
Indmeldelsesgebyr uændret med 50,- til juniorer og 100,- til seniorer. 
 
a. Hans Henrik fremlægger punkt 4 og understreger, at i det samlede regnskab betyder 
stigningerne ikke voldsomt meget, men at det er forbruget i klubben der betyder 
noget. 
b. JO mener det er en stor stigning i seniorkontingentet 
c. Bestyrelsens forslag om kontingent stigningerne vedtages 
 

5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår. 
a. Hans Henrik fremlægger budget forslag for 2011 
b. Bestyrelsens forslag til budget for 2011 godkendes 
 

6. Indkomne forslag. 
 

a. Bestyrelsen foreslår; 
i. § 8: ”Ved manglende rettidig betaling af kontingent udsendes 1. rykker med 

14 dages betalingsfrist. Udelader medlemmet at betale denne 1. rykker 
rettidigt kan bestyrelsen uden yderligere varsel ekskludere medlemmet”. 

b. Nicklas mener, at det er en meget kort frist for unge og nye medlemmer. 
c. Hans Henrik understreger at der i forslaget står ”kan” 
d. JO mener ikke der er tale om en vedtægtsændring. 
e. John Skånberg beder om at få læst den ”gamle” § 8 op. 
f. Bestyrelsens forslag om ændring af § 8 bliver godkendt 

i. § 14: Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, og yderligere 5 
medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. 

a. John Skånberg gør opmærksom på at der i formuleringen ikke fremgår, at der skal 
være et overlap ved udskiftning af medlemmer. 

b. JO udtaler at man ikke behøver at ændre, da der allerede er mulighed for at vælge 
mere end 5 bestyrelsesmedlemmer.  

c. JO spørger om det nye forslag skal kædes sammen med resten af § 14. 
d. Ændring af § 14 bliver trukket tilbage. 

ii. JO foreslår: 
Ændringsforslag til klubbens vedtægter § 20 Sikkerhedsregler. 
Forslaget vedtages 
 
 



7. Valg af formand (lige år) 
Ikke relevant 

8. Valg af kasserer (ulige år) 
Kasserer bliver genvalgt 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 (1) i lige år og 3 (2) i ulige år) 
 

a. Heidi modtager ikke genvalg 
b. Kenth modtager ikke genvalg 
Ikke mindre end 4 nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt. 
Britt Østergaard, Simon Hansen, Nicklas Larsen og Gejs Ouwehand  

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
1. Bestyrelsessuppleant: Heidi Jacobsen 
2. Bestyrelsessuppleant: Kenth Rasmussen 

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

12. Eventuelt 
Kenth fremlægger sit brev til og om Skawdyk. Herunder oplæg til diskussion om Oberons 
fremtid. 
John Skånberg mener at der er en nødvendig diskussion. Fremsætter forslag om at afhænde 
Oberon og få noget minder krævende, velvidende at det er et følelsesladet emne. 
Grej fortæller at Oberon er kendt vidt og bredt og at det vil være en skam at miste skibet. 
Nicklas er enig og at det bliver svært at afvikle togter som vi kender dem i dag. 
Britt kommer med forslag om hvordan vi hverver nye medlemmer. 
Simon har kendskab til 3 personer, der har givet udtryk for at de ønsker at tage 
dykkercertifikat. 
Steffen mener, at Oberon ikke er særlig tidssvarende til dykning og problemet ved at Oberon 
er bevaringsværdig og derfor ikke kan bliver optimal til dykning. Fremlægger muligheden 
for et stålskib. 
Nicklas taler om kravene til skipperne ved forskellige bådtyper. 
Steffen udtaler, at der er medlemmer, der har udmeldt sig pga. kravene til skipperne 
Jørgen forklarer, hvordan han mener det forholder sig. 
Simon nævner, at det kræver en del erfaring for at kunne sejle med Oberon. 
Ved køb at ny båd vil det kræve en masse at gøre den klar til dykkerformål. Simon tror på at 
det vil kunne lade sig gøre med en ny klub til Oberon.  
Nicklas mener, vi skal gøre mere ud af at søge fonde. Fx OK 
Poul efterspørger et skema som er minimums krav for at godkende skippere. 
Kenth fremlægger den eksisterende listen som er udarbejdet af JO. Uddyber sin holdning 
omkring evt. salg af Oberon og at det ikke må ske overilet. 
John Skånberg kan godt se ideen med et mindre skib og mener, at der er nye regler, når der 
sejles med betalende gæster. Dette emne undersøges nærmere af den nye bestyrelse. 
Steffen efterspørger en uddybning af John Andersens udkast på hjemmesiden. Der er ingen 
der kan komme med en forklaring på J.As vegne. 
Carsten Østergaard foreslår en indkaldelse til en temaaften med tid til drøftelse af Oberons 
fremtid.  
Jesper mener, at klubben skal være opmærksom på hvilke udgifter der er med et nyt skib 
kontra Oberon. 
JO efterlyser medlemmer, der vil være behjælpelig med afvikling af pinsetræf. 



Hans Henrik opfordrer medlemmer til at betalt kontingent en gang om året for at lette 
kasserens arbejdsbyrde. H. H kræver mere disciplin med barkassen, da det ellers er en 
umulig opgave at førere regnskab. 
Hans Henrik nævner, at der har været et møde med Frederikshavn dykkerklub. 
Thomas afslutter med at opridse fordelene ved at bevare Oberon, men understreger at 
Skawdyk ikke alene kan løfte opgaven. Derfor bør der oprettes en ny forening, som kun 
varetager Oberons interesser. Der er masser af muligheder for at søge fonde, men Thomas 
efterlyser personer til at hjælpe med opgaven.    
 
Dirigenten sluttede herefter GF med tak for god ro og orden 
 
Således opfattet. 
 
21. januar 2011 
 
Heidi Jacobsen 

   
   
  

 
 

 
 
 
 
 


