
Referat af skawdyks generalforsamling 2015  

Onsdag den 11. februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X´ Vej 39, 9990 Skagen.  

 Fremmødte: 21 hvoraf 16 stemmeberettiget 

Dagsorden:  
  

1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår – Ole Hansen  

Godkendt 
  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formand. 

- Den forbedrede stemningen i Skawdyk er en fornøjelse 

- I 2014 havde vi et stort uddannelseshold, som vi i 2015 skal arbejde på at få integreret i klublivet, 

hertil er en mentorordning, måske en løsning. 

- Oberon har modtaget 222.000kr fra fonde 

- Mere information ud til klubmedlemmerne, omkring hvad der foregår i klubben. 

- Vi har fået renoveret vores klubhus indvendigt. 

- Der har i 2014 været nogle rigtig gode togter, men vi vil bestræbe os på at der i 2015 kommer 

endnu flere. Dernæst håber vi har at der vil komme flere dagsture både fiske- familieture og dyk-

kerture 

- I 2014 fik vi klarlagt hvor pengene i barkassen forsvandt hen, og løst problemet, hvilket kommer 

til at fremgå af årets regnskab. 

- Vi håber meget på, at vi i aften kan få stemt flere ind i bestyrelsen, så det bliver en bred og repræ-

sentativ bestyrelse med en masse arbejdsvillige hænder til at lette de forskellige arbejdsposter. 

- Vi forventer at starte nyt uddannelseshold, dog vil det blive en smule mindre i forhold til 2014, 

men så måske oprette to hold, hvis der er interesse for det. 

- Træf udvalget er i gang med at forberede Skawtræf 2015, som vi selvfølgeligt håber bliver 

mindst lige så godt som 2014. 

- Der ønskes et godt og sikkert dykker år i 2015. 
 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse v/kasserer.  
  

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer – bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.  

- Kontingentet og regnskab er godkendt af generalforsamlingen. 
  

Kontingent år 2015                        Spar       Stigning   

Senior  600,00  Kvt.  i alt  2400,00  (12) 2200,00  -10%  2160,00  240,00  0,00  

Motionister  400,00  Kvt.  i alt  1600,00  (12) 1600,00  -10%  1440,00  160,00  0,00  

Junior op til 16 år  220,00  Kvt.  i alt  880,00  (12)   880,00  -10%  792,00  88,00  0,00  

Unge 16 til 18  400,00  Kvt.  I alt  1600,00  (12) 2200,00  -10%  1440,00  160,00  0,00   

Passiv A jfr. § 4e  81,00  Kvt.  i alt  324,00  (12)   324,00  -10%  291,60  32,40  0,00  

Passiv B jfr. § 4e  164,00  Kvt.  i alt  656,00  (12)   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. Familierabat ydes alene til medlemmer, der 
bor på samme adresse.  

Indmeldelsesgebyr er 50,- til juniorer og 100,- til seniorer.  

  

5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår v/kasserer. 

 



6. Indkomne forslag.  

a. Hvert år rapporteres og betales skawdykkers kontingent ved DSF, senest den 31. januar. På dette 

tidspunkt har vi i ikke afholdt Generalforsamling i Skawdyk, og det nye årskontingent ikke god-

kendt, udsendt eller betalt. Derfor kommer Skawdyk hvert år til at have et udlæg til DSF, indtil 

kontingenterne er indbetalt. Hvis et medlem så bestemmer sig for ikke at ville være medlem me-

re, når de modtager Skawdyks nye årskontingent, så taber Skawdyk 280kr(DSF’s årskontingent) 

på dette udmeldte medlem. Derfor foreslår bestyrelsen, at såfremt en udmeldelse sker efter den 

1/1, så skal det udmeldte medlem stadig betale pengene for sit DSF kontingent. v/ved bestyrelsen 

 

- Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der kan fastsættes kontingent to år frem, og som tidligere 

er blevet godkendt, men ikke ført ind i vedtægterne, så det vil vi opstille til næste år. Godkendel-

se af kontingent for to år frem, på den måde vil betalingsdatoen kunne fremrykkes, og folk kan 

melde sig ud inden medlemstallet skal indberettes til DSF. Så ville man være ud over dette pro-

blem. 

- Bestyrelsens forslag om efterregningen blev godkendt. 

 

b. Bestyrelsen vil gerne have generalforsamlingens godkendelse til frit at kunne vælge revisorfirma. 

Lige nu betaler vi som minimum 10.000kr årligt for revision ved BDO, det vil vi gerne se om vi 

kan gøre billigere. 

- Generalforsamlingen godkender at bestyrelsen får frie tøjler til at finde et andet billigere alterna-

tivt til revision. 

 

7. Valg af formand (lige år) 

 

8. Valg af kasserer (ulige år)  

- Gry stiller op til genvalg  valgt 

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

a) Britt Østergaard stiller ikke op til genvalg 

b) Jørn D. Nielsen stiller op til genvalg -  

c) Derudover er der tre ledige bestyrelsesposter 

a. Bestyrelsen foreslår -Dennis Madsen og Thomas Jørgensen 

b. Lasse, Sisse og Erik stiller herudover også op. 

- Der stemmes om valget; 

Lasse Haugaard - Valgt 

Sisse Olesen - 

Dennis Madsen - Valgt 

Thomas Jørgensen - 

Jørn Nielsen - Valgt 

Erik Grøntved - Valgt 

- Det besluttes internt i bestyrelsen hvem der sidder for en hhv. et eller to årig periode. 

Bestyrelsen består af; Simon Hansen, Gry Munck, Niels Munck, Dennis Madsen, Erik Grøntved, Lasse 

Haugaard og Jørn Nielsen. 

 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  

a) 1. suppleant på valg – Thomas Jørgensen blev valgt 

b) 2. suppleant på valg – Sisse Olesen blev valgt 

 

11. Valg af revisor – Se ovenstående pkt. 6, b. 

 

 



12. Eventuelt 

Et samlet stort tillykke til nedenstående fødselarer og jubilarer. 

Casper Wenzel  - 10års jubilæum 

Simon Hansen - 25års jubilæum  

Tage Pedersen  - 25år jubilæum 

 

Peter Broen  - 60års fødselsdag 

John Andersen  - 60års fødselsdag 

Kirsten Jepsen  - 60års fødselsdag 

Børge Frederiksen - 60års fødselsdag 

Jørgen O. Petersen - 70års fødselsdag 

 

Udnævnelse af; 

Årets dykker - Søren Olsen 2015  

Årets leder - Jørn D. Nielsen 2015 

 

-Hans påpeger Oberons venner - Opfølgning på Oberons venner, nu da der ikke er afholdt general-

forsamling i foreningen, er den ikke gyldig længere. Bestyrelsen må være svar skyldige og vil hur-

tigst muligt komme med en udmelding. Kontingenterne som Oberons venner havde fået ind, overgår 

til Skawdyk.  

Der stilles mange spørgsmål, som bestyrelsen ikke kan svare på, på nuværende tidspunkt. J.O. som er 

primusmotor deltog ikke på mødet, og han sidder formodentligt med de fleste af svarende, så når vi 

har fået kontakt med ham, så kommer der svar. Der er lagt mange timer i overvejelser, fondssøgning 

og indhentning af aftaler og tilbud, men bestyrelsen havde på mødet ikke overblikket, da det som 

sagt er J.O. der sidder med overblikket. 

-Der bliver indkaldt til et møde hvor Oberons fremtid, heriblandt også et konkret budget, tilbud på 

diverse osv. kan fremlægges.  

- Det skal dog understreges, at der ikke bliver påbegyndt noget før midlerne og aftalerne er i hus, der-

for er renoveringen udskudt til efteråret. 

- Dernæst blev der lige gjort opmærksom på forsikringen omkring Oberon, når vi har ”ikke med-

lemmer af Skawdyk” med ude. Bestyrelsen havde en smule usikkerhed herom, men finder ud af det, 

og så kommer der hurtigst muligt en tilbagemelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for en god generalforsamling 

 

Mvh. 

Bestyrelsen 


