
 

 

 

 

Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk 

Generalforsamling 2020 

Dato: Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19.00 

Sted: Klublokalet på Chr. D. X´s Vej 39. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

• Dennis Madsen blev valgt.  

2. Valg af referent 

• PEPE (Peter Hostrup Gøtze Petersen) 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

• Fmd. Thomas Jørgen beretter:  

▪ Vinterbaderfestival  
▪ Fastelavn Junior og Seinor 
▪ Tilgang af nye medlemmer 2 nye seniorer og 2 juniorer => Seniorer  
▪ Afgang af medlemmer er dog større end tilgangen.  
▪ Teoretisk duelighedsprøve afholdt.  
▪ Deltog i Perlens jubilæum  
▪ Træf afholdt 
▪ Kompressoropdatering med flaskebank.  

• STOR tak Mark L.  
▪ Sommertogt og dykning hen over sommer var sløjt.  
▪ Klubben deltog i kommunens miljøaktion m. oprydning i havn og på molen ved Krøyersvej 
▪ Læsøtogt afholdt med SAR efter gummibåd.  
▪ Divers Night 

• Tak til Gry og Lasse, for at holde fanen højt.  
▪ Julefrokost afholdt m. 12 deltagere.  
▪ 5 juniorer kandidere til certifikat CMAS* 

 
4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

• Kasserer Hans-Henrik  

▪ Fremlægger årsrapporten 

• Der redegøres for de interne revisorers bemærkninger, med hvilke forbehold at 
regnskabet er godkendt.  

• Resultatopgørelsen fremlagt 

• Regnskabet godkendt. 

5. Fastlæggelse af kontingent 

• Bestyrelsen foreslår uændrede satser for året 2020 

• Vedtaget.  

• Se behandling af indkomne forslag  
6. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende regnskabsår 

• Kasserer Hans Henrik har fremlagt budgettet for 2020 



7. Behandling af indkomne forslag 

• Bestyrelsen beder Generalforsamlingen om tilladelse til at anvende de af Frederikshavn Kommune og 
ENV-Fonden tildelte midler til udbedring af Oberons Skrog. Herunder andre øremærkede, men 
endnu ikke tildelte, sponsorater, der måtte tilfalde det specifikke projekt.1 

• Forslaget er vedtaget. 

• PEPE stiller forslag om ændring af procedure for kontingentsfastlæggelse fra og med 2021. Herefter 
indeksreguleres kontingentstigning.   

• Forslaget er vedtaget.   
 

8. Valg, øvrige bestyrelsesmedlemmer 

• Thomas Jørgensen (Fmd.) – modtager genvalg 

• Genvalgt 

• Mark Lonsdale – modtager genvalg 

• Genvalgt  

• Niels Munck – modtager genvalg 

• Genvalgt 
 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

• Gry Munck – modtager valg  

• Valgt  

• Dennis Madsen - modtager 

• Valgt 
  

10. Valg af revisor 

• Valg af interne, stemmeberettigede, revisorer, idet der afholdes kvartalsvise møder.  
▪ JO 

• Genvalgt 
▪ Kent  

• Genvalgt 
 

11. Eventuelt 

• Mark L. bemærker:  

• Fremmødet ved flaskekontrol var meget beskedent, er det nødvendigt?  
1. Vedtægterne foreskriver, at flasker skal være godkendt ifm. flaskefyldning.  

• Medlemmer skal selv være opsøgende, hvis man ønsker flaskerne indsendt til trykprøvning.  

• At der anvendes dobbeltfiltreret luft til at drive boosteren. 
1. LAHA: Boosteren bruger meget luft, men arbejder med et tryk på 12 bar.  
2. LAHA: Standarden for kompressorens filter er 65 driftstimer.  

 

• JO bemærker: 

• Hvorfor bidrager Oberon ikke ifm. træf?  

• Hvorfor sælges ”festerne” som pakker m. inkluderet kost? 
1. THJØ: Det er et ønske, at aktiviteter og spisning holdes i klubben.  
2. THJØ: Den administrative håndtering er lettere med pakkeløsninger.  

• Efterspørger om bestyrelsen vil foranledige, at et visitkort med kontakt og info omkring 
Oberon udarbejdes. F.eks. ifm. lystfiskeri mv.  

1. THJØ: Har en kontakt, der evt. kan trykke visitkort.  

• Efterspørger om der kan udarbejdes en prisliste, som ligger på Oberon.  
1. HH: Bestyrelsen fintænker, hvordan en prisliste/kontrakt kan udarbejdes.  

 

• Michael Lyng bemærker:  

• Foretages der en eller anden form for evaluering blandt deltagerne til træffet.  

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



1. THJØ: Deltagerne ytrer sig både med ris og ros på FB-siden for træf. 


