Køge Dykkerklub

Til lykke

Køge Dykkerklub, Bådehavnen 12, 4600 Køge
Hjemmeside: www.koegedykkerklub.dk
E-post: info@koegedykkerklub.dk

April:

Bestyrelsen

03-04-1979 Anna Reunert
03-04-1995 Julie Wium
04-04-1960 Flemming Thomsen
11-04-1969 Morten Friis Petersen
13-04-1967 Claus Christensen
14-04-1967 Peter Wium
14-04-1970 Torben Eklander
15-04-1976 Anja Juul Hansen
18-04-1967 Bo Dideriksen
23-04-1967 Dennis Lykke Fenger

Formand: Peter Wium
tlf. 20829700, pw@nils-wium.dk
Næstformand: Peer Christensen
tlf. 56383656, peer_c@tdcadsl.dk
Kasserer: Torsten Nielsen
tlf. 56276510, tobni@post8.tele.dk
Revisor: Lars Thomsen
tlf. 56630720, lplt.hornfisk@get2net.dk
Sekretær: Anders Olsen
tlf. 36771154, ka-ao@vip.cybercity.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Mette Flodgaard, Jesper Østergaard og
Knud Erik Pedersen

28-04-1961 Jannich Nielsen

Klubudvalg

28-04-1971 Majbritt Birk Olsen
Tur
Materiel

Anders Olsen
Poul S. Nielsen
Jesper L. Petersen
Jesper Østergaard

Kabys

29-04-1968 Bjarne Mortensen

Knud E. Pedersen tlf. 57525471 (referent til bestyrelsen)
Thomas S. Olsen tlf. 38886966 Bjarne Christensen tlf. 56659489
Poul Engell
tlf. 56662528 Jesper Nielsen
tlf. 56633952

Mette Flodgaard
Lisbeth Henriksen
Katja Olsen
Henriette Hansen

Fest

29-04-1960 Anders G. Hansen

Line Endrup
tlf. 28290842 Anders Engell
Anders Olsen
tlf. 36771154 Jesper Nielsen
Annie W. Mikkelsen tlf. 20300109
Peer Christensen
Michael Meihlen

tlf. 56383656 (referent til bestyrelsen)
tlf. 22156092 Ole Jørgensen
tlf. 20825038

Peter Wium
Michael Jensen
Carsten Mølbak

tlf. 20829700 Jesper Østergaard
tlf. 24620251 Thomas S Olsen
tlf. 56639535

30-04-1957 Poul Engell
Maj:
02-05-1987 Lars Olsen
03-05-1963 Peder Pedersen
03-05-1970 Peter Bernth Ulrich
11-05-1986 Anders Engell
13-05-1955 Lars Thomsen
15-05-1979 Kasper D. Endrup
17-05-1952 Jan D. Jensen
18-05-1966 Henrik Pedersen
21-05-1958 Annie W. Mikkelsen
25-05-1975 Per-Eirik Lillerud
26-05-1964 Lars Thue Andersen
26-05-1972 Michael Jørgensen
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Ansvarshavende redaktør:
Line Endrup, tlf. 38877771
boblen@koegedykkerklub.dk
Webmaster: Peer Christensen
Mette Flodgaard, 56383656
Webmaster@koegedykkerklub.dk
Annoncer: Peter Wium
Medlemskartotek: Peer Christensen
tlf. 56383656, peer_c@tdcadsl.dk
Fotograf: Anders Olsen
tlf. 36771154, katja-anders@get2net.dk
Journalist: Maibritt Birk Olsen
tlf. 56636450, majerbolsen@get2net.dk

Instruktør Rugby

Fødselsdag

17-04-1973 Brian Hansen

Medlemsbladet ”Boblen”

29-05-1967 Morten Pedersen

tlf. 36771154 (referent til bestyrelsen)
tlf. 56508215 Max Rasmussen
tlf. 23343424
tlf. 56820974
Carsten Mølbak
tlf. 56639535
tlf. 56570004
tlf. 56383656 (referent til bestyrelsen)
tlf. 56218900 Jesper Nielsen
tlf. 56633952
tlf. 36771154 Majbritt B. Olsen
tlf. 56636450
tlf. 56266812
tlf. 56662528
tlf. 56633952

tlf. 56570004
tlf. 20676314

Instruktion: Carsten Mølbak tlf. 56639535, Peter Wium tlf. 20829700

Generalforsamlingen 18/3-2004 i Køge Dykkerklub.
Så er der igen gået et godt år i Køge dykkerklub, klubben har aldrig været større end den er i dag, og der kommer stadig nye medlemmer til. Det er ikke kun
elever der kommer til men også medlemmer fra andre klubber der har hørt at
det er et stort aktivitets niveau i klubben. Det kan jeg kun tage som et skulder
klap, at det ikke er så dårligt det vi går og laver.

Formandens beretning
4

Vi her i år haft et turudvalg der over sommeren næsten havde tur hver flere
gange om ugen, Her tænker jeg på de mange Torsdagsdyk som der var stor
interesse for, ja så stor at der vor over bukket på flere ture. Det er noget at det
vigtigste for klubben at der er en masse gode ture, for når det kommer til stykket er det for at dykke at vi er medlem af klubben, og uden dykkerture går klubben i stå. Tænk en klubaften eller en tur i saunaen uden en røverhistorie fra en
verden under havet. Husk at melde jer på turene i god til så turlederen ikke er i
tvivl om at turen kan blive til noget.
Når vi nu har været på alle de gode ture, er det trist at der ikke bliver skrevet til
Boblen, det er forsat ikke redaktøren der skal skrive, men redigerer det stof der
kommer ind. Kom nu i blækhuset og få skrevet jeres oplevelse ned så os der
ikke var med på turen kan sidde og blive lidt misundelige på at vi ikke var med.
Økonomien er forsat god i klubben, vi har ikke så store indtægter på undervisningen som de tidligere år, men den flotte medlems tilgang har langt opvejet
det tab. Vores ide i bestyrelsen om at de forskellige fester, maddag og ikke
mindst Kabyssen, skal lave et overskud. Det er da en stor glæde at når man
har ydet en indsats for klubben, at man kan se at det også giver lidt penge i
klubkassen .
Men selv om at økonomien er god er der også mange udgifter der s kal spares
sammen til.
Vores kompressorer og gummibåde har snart nogle år på bagen. Vi har lige
renoveret den lille gummibåd med en forstærkning af bunden og hækken, så
den skulle gerne kunne holde ca.4 år endnu, men den lille motor er ved at være 15 år så den kunne nemt stå af inden for de næste år, og ved at der er mange dykkerture bliver grejet også brugt meget, men det er kun glædeligt. Der er
heldigvis ikke mange der hænger med kontingent, men der er forsat nogle der
har svært ved at overholde de datoer der står på girokortet. Få nu betalt til tiden, det vil være en stor hjælp for vores kasserer.
Økonomisk har vi igen været heldige, vi har fået sponseret en satellit telefon af
Tryg I Danmark som kan benyttes på de lange ture med gummibåden. Det er
en telefon jeg håber at der aldrig bliver brug for, men den dag hvor det virkelig
gælder kan den være til stor hjælp.

Olderne mødes sidste fredag i måneden. Tilmelding senest onsdag.
Fredag d. 26 Marts 2004 Kl 18:30
Jimmy Lund 56650543, Carsten Mølbak 56639535, John Kristiansen
56633838
Fredag d. 30 April 2004 Kl 18:30
Ebbe Refsgård 56314213, Arne Åbjerg Larsen 56285336,
Lars Andersen 56788366
Fredag d. 28 Maj 2004 Kl 18:30 Afholdes i Hårlev
Arne Åbjerg Larsen 20789720
Fredag d. 25 Juni 2004 Kl 18:30
Svend Erik Jensen 56169546 Aksel Jørgensen 56503512 Knud Kofoed
56660415
Fredag d. 30 Juli 2004 Kl 18:30
John Kristiansen 56633838, Jimmy Lund 56650543,
Carsten Mølbak 56639535

Rengøringsholdene
Uge 14:
Brian Drews Henriksen 56 21 89 00
Lisbeth Z. Henriksen 56 21 89 00
Malene Hansen 22 35 39 49
Per Hansen 56 14 00 14
Thomas Bubandt Hansen 36 45 06 17
Uge 17:
Esben Jacobsen 21 48 51 10
Christian S. Iversen 56 63 84 94
Bjarke Jensen 56 65 26 46
Jes Skou Jensen 40 57 95 84
Michael Jensen 24 62 02 51
Uge 20:
Svend Erik Jensen 56 16 95 46
Søren Arendal Jensen 25 16 82 03
Thor Sune Jensen 35 81 51 77
Torben Jensen 56 26 68 12
Peter Johannesen 26 18 75 01

Oldermøder og rengøring

Men det er ikke det samme som at vi ikke kan gøre det bedre, med et mål om
at være Danmarks bedste Dykkerklub er der stadigvæk meget at arbejde
med, men det kræver at det skal løfte i flok. Det er næsten de samme få der
trækker læsset selv om at der er kommet flere medlemmer.

Olderne
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Der er stadig flere der tager Nitrox bevis og beviser hvor folk kan dykke med
forskellige luftblandinger, det er kun en ekstra sikkerhed at klubbens medlemmer er godt uddannet, men det kræver forsat at vi ikke skal glemme at dykke
sikkert. Noget af det vigtigste for vores sport og klub er at der ikke er nogle der
kommer til skade.

Priser i Kabyssen
Harboe sodavand

5 kr.

Alm. Sodavand og Cocio

7 kr.

Øl –også dåser

8 kr.

Påske/julebryg

10 kr.

Tilmelding til Kullen
Vi kommer:
_______ Børn.

Her af _______ dykker.

_______ Telt.

_______Campingvogn.

________ Camplet

Navn.___________________________________________
Adresse: ________________________________________
Postnr: _______ By: _____________________________
Telefon: ______________ Mobiltlf: __________________
E-mail:__________________________________________

Opslagstavlen

_______ Voksne.

Kabyssen og festudvalget har også i år trukket et stort læs. Der er altid lidt godt
til maven på en klubaften, og vores dåbsfest var en dejlig dag, godt vejr og
massere af udklædte medlemmer der bliv døbt. Det kan godt være at den var
den væmmelige drik der blev drukket om eftermiddagen der skulle skylles ned
om aftnen, men en ting var sikkert at tørsten ikke fejlede noget om aftnen/
natten.
Vi har igen valg til bestyrelse og udvalg senere på aftnen, jeg håber at der er
nogle der sider og gerne vil ind i bestyrelsen eller et udvalg. Vi skal passe på at
vi får en naturlig udskiftning så de personer der er i bestyrelse og udvalg ikke
når at kørt træt i deres arbejde. Sidder der en som brænder for at give en hjælpende hånd skal de ikke holde sig tilbage.
Vi har i år afsat en plads i turudvalget til en fra elevholdet, på den måde håber vi
at der bliver lavet ture som kan trække de nye med.
Med ønsket om en god dykker sæson med massere af godt vejr og gode dyk,
vil jeg gerne takke alle dem der er med at gøre Køge Dykkerklub til Danmarks
bedste dykkerklub og håber at der forsat er mange der hjælpe med at trække
det store læs.

Sendes til: Carsten Mølbak Gl. Ringstedvej 9 4600 Køge.
e-mail: moelbak@post7.tele.dk

Deadline BOBLEN:
den 12. december 2002

Formandens beretning

Et af de store emner var den nye fælle forsikring i forbundet, den blev vedtaget
med et spinkelt flertal, men er nu trådt i kraft. Jeg var bange for at det kunne koste os medlemmer da det var en tvungen forsikring, men det har det heldigvis
ikke. Vi må så se hvor meget ballade der bliver på forbundets repræsentantskabsmøde her i April måned. Jeg håber at forbundet igen kan blive samlet så
alt energien ikke kun går til at bekrige hinanden. Bestyrelsen i forbundet har
igen været på besøg i klubben for at fortælle om deres fremtidsplaner, og efter
min mening er de på rette vej.

Formanden
Peter Wium

Næste deadline:
22. april
16
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Nu er det tid igen igen !!!!!

Skønne dyk i Østersøen

Traditionen tro er Køge Dykkerklub på Kullen (Sverige) i Kristi Himmelfartdagene. Husk at tage familien med, det er slet ikke kun for dykker.

Generel info:

Vi camperer som sædvanlig på Møllehassle Camping. www.
mollehassle.nu
Program: Se andet sted i Boblen.

Tilmelding gerne inden d. 6. Maj 2003
P.g.a. af reservation af plads, og øvrige planlægninger vil jeg meget
gerne have en tilbagemelding, På kuponen eller e-mail
Tilmeldingskuponen findes på Boblens opslagstavle side 16, red.
Lidt priser: For dykker er der fællesudgifter til grej transport gummibåde benzin m.m. på ca. kr. 125,00
Ca. pris på campingplads:
Telt (1 telt pr. 5 personer) : ca. kr. 180,- pr. døgn + evt. el. 30, 00
Campingvogn (max 5 personer): ca. kr. 180,- pr. døgn + el. 30,00

De fleste vrag ligger på dybder omkring 40m hvilket betyder at en
hvis rutine i vragdykning til større dybder er påkrævet for at deltage.
Mulige dykker destinationer kunne være:
??Hulerne ved Hammeren på 4-8 meters dybde.
??Klippedyk ved Svaneke omkring 20 m dybde.
??Kalkformationer ved Rønne på 10-15m dybde.
??Russisk Ubåd i Whiskeyklassen, bund er på 38m dybde.
??Affaire lille fragtskib, bund er på 42m dybde.
??’Ada’ Skotsk skonnert, bund er på 42m dybde.
??’Koronowo’ Polsk coaster, starter på ca 33m ned til bund på
47m dybde.

Uanset hvor mange telte vi har, tæller det kun 1 telt pr. 5 personer i telt.
Indtjekning:
Melder sig i receptionen, siger man kommer fra Køge dykkerklub, så
køre men bare ned til pladsen hvor vi anviser pladser.
Vi afregner samlet (lejrpas er ikke nødvendigt).
Hvis du vil vide mere, så ring til mig på tlf.: 5663 9535 /21427000
e-mail: Moelbak@post7.tele.dk.

Hvor/hvornår:
Afgang fra klubben: d. 7/4-2004, kl. 17.30
Hjemkomst klubben: d. 12/4-2004, kl. 21.00

Påsketur til Bornholm

Kullen 2004

Transport: Der er selv transport, men er der grej problemer er der lidt
plads på fællesbilen, der læsses tirsdag d 18/5 kl. 18.00 i klubben.

I påsken er der mulighed for fed dykning, både natur/klippe samt
vragdykning omkring Bornholm.
Denne årstid giver mulighed for super sigt (+30m) pga den lave
vand temperatur, dette betyder dog at en tørdragt er påkrævet for
at kunne deltage på denne tur.

Indkvartering: ’Pærehuset’ ved Hasle.
Pris: ca 1500kr

Med venlig hilsen
Carsten Mølbak

Tilmelding: Senest d. 25/3-04
Info. møde: Onsdag d. 31/3-04, kl 19.30 i klubben.
Turleder: Thomas Skov Olsen, tlf.: 20676314
Thomas.skov@olsen.net
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UV RUGBY
25 /11 Hjemme kamp imod Nakskov det var ikke nogen smuk kamp
hvilket resultatet 0 – 12 også tydeligt viser man kan roligt sige at hele
holdet faldt fra hinanden det var en ” RØVTUR ” der vil noget men vi
kommer igen

Dagen efter var den gal igen vi skulle spille imod Nakskov De har
hjemmebane i Maribo så det var en lang køretur som vores 8 spillere
begav sig ud på det var med nogen spænding at vi skulle mæde Nakskov alle mand husker godt nederlaget på hjemmebanen og vi ved at
Nakskov spillerne er meget dygtige så stor var glæden da vi efter kort
tid kommer foran med 1 mål men vi kunne desværre ikke
Fastholde føringen vi manglede 3 mand og det endelige resultat blev
8 - 1 til Nakskov
11 / 3 var vi i Kalundborg hvor vi mødte talstærkt op 11 mand var klar
til at tæve Kalundborg ud af banen men de har et udmærket hold som
selv om de spiller lidt tilbageholdende formår at få en hel del spil men
de kunne dog ikke fratage os favorit positionen og det blev til en sejr på
4 - 1 Nu er der kun en kampdag tilbage det er i Hillerød 21 / 3 Det
er en dobbeltkamp hvor vi skal møde Fakse og Orka det bliver to tætte
kampe hvor vi er meget opsatte på at vinde specielt over Fakse som vi
efterhånden har rimeligt godt fat på kampen imod Orka bliver svære.
de er meget stærke men det kan jo være
På holdets vegne Ole Jørgensen

Onsdag d. 19/5
kl. 22.00 senest skal vi have slået lejr
Torsdag d. 20/5
kl. 6.45 Vækning.
kl. 7.00 Morgenløb.
kl. 8.30 Info.om Campingpladsen og dagens dyk.
kl. 9.00 Pakning og afgang til dagens dyk.
kl. 16.00 Hjem fra dagens dykning/ pumpe flasker.
kl. 19.30 Vandretur/socialt samvær
kl. 23.00 Absolut ro på campingpladsen. Hver aften.
Fredag d.
kl. 6.45
kl. 7.00
kl. 8.30
kl. 9.00
kl. 16.00
kl. 20.30
kl. 21.00
kl. 00.30

21/5
Vækning
Morgenløb
Info. om dagens dyk
Pakning og afgang til dagens dyk
Hjem fra dagens dykning/pumpe flasker
Info om natdyk- husk dykkerlampe
Afgang til natdyk
Hjem fra natdyk

Lørdag d. 22/5
kl. 7.30 Vækning
kl. 8.00 Pumpning af flasker
kl. 8.30 Info. om dagens dyk
kl. 9.30 Afgang til dagens dyk(når alle flasker er pumpet)
kl. 16.00 Hjem fra dagens dykning/klargøring til aftens grill
kl. 18.30 Grillaften samt uddeling af beviser -Tillykke
MEDBRING SELV MAD OG DRIKKE

Kullen 2004

UVrugby

Januar årets første kamp på hjemme bane imod Stevns
En rigtig godt spillet kamp med stort fejterhjerte hvor alle mand var opsat på at få revance for det store nederlag imod
Nakskov der blev taget godt fat fra begge hold men det var helt fortjent
at vi løb af med sejren på 6 - 4

Program for dagene på Kullen

Søndag d. 23/5 Pakning og oprydning
Og så skal vi alle hjem.

Med venlig hilsen
Carsten Mølbak
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Maj
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Lø

1 Elevdyk, mindre båd
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Sø

2 Elevdyk, vrag
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2
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3

Fremmødet var ikke imponerende kun 22 af klubbens medlemmer var
mødt op til klubbens ekstra ordinær general forsamling.

Ti

4

Fr

4

On

5

Lø

5

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Nyt medlemskab i Køge dykkerklub som aktiv dykker men uden medlemskab af DSF
3. Junior medlemskab uden medlemskab af DSF. Juniorer kan kun indmeldes i klubben når visse regler overholdes. Reglerne kan fås ved
henvendelse til bestyrelsen eller se klub mappen.
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6 Lysekil

Sø
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Fr

7 Lysekil

Ma
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Lø

8 Lysekil

Ti
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Sø

9 Lysekil

On
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Ma
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20 To
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Peter Wium bød de fremmødte velkommen og gennemgik dagsordnen.
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23 Kullen
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22 To
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25 Oldermøde

On

26

Lø
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To

27 Deadline Boblen

Sø

27

Fr

28 Oldermøde

Ma

28

Lø

29 Gummibådstur, Vapper

Ti

29

Sø

30

On

30

Ma

31

Ad.1 Poul Søgaard blev valgt. Poul Søgaard takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad.2 Forslaget blev enstemmigt vedtaget

24

25

Ad.3 Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Peter Wium afsluttede den ekstra ordinær generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

På bestyrelsen vegne Anders Olsen.

8
23

17 Deadline Boblen

Kalender

Ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling
den 18.03.2004
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Lillebælt 6/3.04

April
10 To
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To
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5 Lillebæltstur
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6 Lillebæltstur
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7 Påsketur
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8 Påsketur
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9 Påsketur
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10 Påsketur
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11 Påsketur
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11 UVkamp mod Kalundborg
Rengøring i Klubben
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14 Stranddyk Boesdal
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12 To
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Lø

17 Elevdyk, afvej. + distance
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18 Deadline Boblen
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18 Elevdyk, kyst + kompas
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Vi var nogle stykker der tog til Lillebælt om Lørdagen, for at dykke med
de der var på weekend tur. Carsten som ikke havde dykket i flere dage,
Torsten ,Bjarne og undertegnede havde pakket ”dykkerbussen” og var
klar til afgang fra Køge kl. 7.15. Inde vi tog af sted var også Jesper Ø,
Niels, Charlotte og Esben som skulle på Vapper kommet i klubben.
Vi havde aftalt at vi skulle mødes ved Søspejderne kl. 9.00
Men der er noget jeg ikke var viden om, og det er at vi i Danmark har en
forskel på 1 time mellem Køge og Lillebælt. Vi var klar til tiden men der
var nogle der havde sovet længe i sommerhuset. Vi var i tvivl om det
var både morgenmad og frokost de havde fået inde de kom.
Efter hurtig klargøring af båd var Carsten og Peter klar til at dykke. Næsten ingen strøm, men lidt dårligt sigt fik vi alle nogle gode dyk. Da vi
kom op af vandet var også holdet fra Vapper kommet til, da de var nået
til Rødvig var der hvide toppe på havet.
Efter første dyk var det tid til frokost og kage, der var så meget kage at
det blev målt i kubikmeter.
Efter andet dyk fik vi hurtigt pakket bilen og var i Køge igen ved 17 tiden.

Generalforsamling
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22 Deadline Boblen
Rengøring i Klubben
23
Begrænset plads i svømmehal
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Fr

Ma
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Lø

26 Oldermøde
Svømmehal lukket :-(
27 Kuttertur, Elsa Martini, Ystad
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28 Kuttertur, SS Moltke, Ystad
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Ma
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14 To
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Fr
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31

30 Oldermøde
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Besøg i Lillebælt

Kalender

Rengøring i Klubben

18

Det kan godt være en kølig fornøjelse at være dykkerleder...
9

Kabys udvalg: Mette Flodgaard, Lisbeth Henriksen, Katja Olsen, Henriette Hansen, Majbritt B. Olsen, Jesper Nielsen, Niels Bay Rasmussen,
Laila Nissen

Fremmødet var meget lavt, kun 32 af klubbens medlemmer var mødt op
til klubbens årlige general forsamling.

Fest udvalg: Anders Olsen, Majbritt B. Olsen, Charlotte Gabel-Jensen,
Charlotte Birk Olsen, Poul Waats

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkommende forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af udvalg
8. Eventuelt

Rugby udvalg: Peer Christensen, Michael Meihlen

Peter Wium bød de fremmødte velkommen og gennemgik dagsordnen.
Ad.1 Poul Søgaard blev valgt. Poul Søgaard takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ansvarshavende redaktør for Boblen: Line Endrup
Redaktions medhjælper: Lizzi Viereck
WEB: Mette Flodgaard, Peer Christensen
Annoncer: Peter Wium
Medlemskatotek: Peer Christensen
Fotograf: Anders Olsen

Ad.2 Formandens beretning se andet sted i Boblen. Ingen kommentar.
Journalist: Majbritt B. Olsen
Ad.3 Regnskabet har ligget i klubben et par uger, så medlemmerne har haft mulighed for en grundig gennemgang. Torsten
fremlagde klubbens regnskab. Regnskabet blev godkendt.
Ad.4 Bestyrelsen forslog uændret kontingent grundet klubbens
gode økonomi. Forslaget blev godkendt.
Ad.5 Ingen indkommende forslag.
Ad.6 Torsten Nielsen blev genvalgt som kasserer.
Jesper Østergaard blev genvalgt som bestyrelses medlem.
Peer Christensen blev genvalgt som bestyrelses medlem.
Torben Jensen blev genvalgt som suppleant.
Lars Tomsen blev genvalgt som revisor.
Jesper Laage blev genvalgt som revisorsuppleant
Ad.7 Tur udvalg: Knud-Erik Petersen, Poul Engell, Bjarne Christensen,
Jesper Nielsen, Esben Jacobsen, Annie W. Mikkelsen,Carsten Mølbak,
+ 1 Elev hvis muligt
Materiel udvalg: Carsten Mølbak, Anders Olsen, Jesper Laage, Poul Nielsen, Jesper Østergaard, Max Rasmussen, Jesper Nielsen
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Klub instruktør: Carsten Mølbak, Jesper Østergaard, Peter Wium, Thomas Skov Olsen, Michael Jensen

Ad.8 Eventuelt: Jesper Østergaard fremlagde klubbens nye regler for
dekompressions dykning i forbindelse med klub turer. Reglerne er indsat i klub mappen. Der blev svaret på enkelte spørgsmål.
Majbritt forslog at der snart laves hoved rengøring. Der vil blive
lavet arbejds dage når dagene bliver varmere.
Der var en snak om parkering og udstyrs transport foran/til klubben i forbindelse med de nye ferie boliger som skyder hurtigt op..

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling

Referat af ordinær general forsamlingen
den 18.03.2004

Der blev snakket om funktion i klubbens nye (leveres i løbet af 2
uger) satellit telefon
Peter Wium afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

På bestyrelsen vegne Anders Olsen.
Ovenstående vil fremover være at finde på side tre i Boblen, red.
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