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Ungdoms Rugbyholdet

EMIL HOLST A/S

Tangmosevej 104, 4600 Køge
Tlf. 56 65 18 11

Fax 56 65 18 51

Tlf. 61 71 68 96 www.one2drive.dk

Køge Dykkerklub
Køge Dykkerklub, Bådehavnen 12, 4600 Køge
Hjemmeside: www.koegedykkerklub.dk
E-post:info@koegedykkerklub.dk, Boblen@koegedykkerklub.dk
Danske Bank 4865 8045569
Bestyrelsen:
Formand: Peter Wium
pw@nils-wium.dk

Klubudvalg:
tlf. 20829700

Næstformand:
Kasserer: Hanne Lindholm
Hanne.lindholm@hotmail.com

tlf. 25621970

Sekrætær: Anders Olsen
ao@flsmidth.com

tlf. 36771154

Bestyrelsesmedlemmer:
Poul Engell
Robert Veng
Jan Hegelund
Bjarne mortensen

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

Suppleanter:
Jesper Laage Petersen
Paul Watts

tlf. 20734974
tlf. 56637221

Medlemsbladet ”Boblen”:
Lissi Viereck
Paul Watts
wattsidk@gmail.com
Webmaster:
Peer Christensen
Peer_c@tdcadsl.dk
Mette Flodgaard
webmaster@koegedykkerklub.dk
Robert Veng
Annoncer:
Peter Wium
Medlemskartotek:
Tina Levring
tinalevring@webspeed.dk
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56662528
25467545
21716895
56381247

tlf. 22917847
tlf. 56637221

tlf. 56383656

tlf. 20829700

Tur:
Knud E Pedersen
Lars Bock
Annie W. Mikkelsen
Carsten Mølbak
Esben Jacobsen
Jesper Nielsen
Jan Hegelund
Niels Bay Rasmussen

tlf. 57525471
tlf. 56651465
tlf. 20300109
tlf. 56639535
tlf. 21485110
tlf. 56633952
tlf. 21716895
tlf. 56822363

Materiel:
Anders Olsen
Poul S. Nielsen
Jesper L. Petersen
Poul Engell
Carsten Mølbak
Jesper Nielsen

tlf. 36771154
tlf. 56508215
tlf. 20734974
tlf. 56662528
tlf. 56639535
tlf. 56633952

Kabys:
Charlotte Birk Olsen
Majbritt Birk Olsen
Henriette Hansen
Katja Olsen
Peter Wium
Robert Veng
Jan Hegelund

tlf. 25213169
tlf. 56636450
tlf. 56266812
tlf. 36771154
tlf. 20829700
tlf. 25467545
tlf. 21716895

Fest:
Anders Olsen
Paul Watts
Charlotte Birk Olsen
Jan Hegelund
Robert Veng
Thomas Holmberg

tlf. 36771154
tlf. 56637221
tlf. 25213169
tlf. 21716895
tlf. 25467545

tlf. 56217200,

Fotograf:
Anders Olsen
ao@flsmidth.com

tlf. 36771154

Revisor:
Lars Thomsen
lplt.hornfisk@get2net.dk

tlf. 56630720,

Rugby:
Peer Christensen
Michael Meihlen

tlf. 56383656
tlf. 22523791

Ansvarlig instruktør
Carsten Mølbak tlf. 56639535
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Referat af ordinær general forsamlingen den 13.03.2008

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
Peter Wium bød de fremmødte velkommen og gennemgik dagsordenen.
Ad.1 Jesper Laage blev valgt. Jesper Laage takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad.2 Formandens beretning blev godkendt. Se beretningen andet sted i Boblen.
Ad.3 Regnskabet har ligget i klubben et par uger, så medlemmerne har haft mulighed
for en grundig gennemgang. Hanne fremlagde klubbens regnskab. Der blev i
2007 brugt en del penge til vedligeholdelse af klubhuset. Nye døre/vinduer.
Enkelte spørgsmål fra Carsten Mølbak, bl.a. Hvor mange som er i restance med
klub kontingentet. Ca. 10 personer er bagud. Regnskabet blev godkendt.
Ad.4 Bestyrelsen forslog at klubbens kontingent forbliver uændret på 280 kr. pr kvartal.
Ad.5 Ingen indkommende forslag.
Ad.6 Bestyrelse:
Hanne Lindholm blev genvalgt som kassere.
Jan Heglund ønskede genvalg
Paul Watts ønskede genvalg
Charlotte Gabel Jensen ønskede ikke genvalg.
Robert Veng opstillede som ny kandidat til bestyrelsen
Bjarne Mortensen opstillede som ny kandidat til bestyrelsen
Der blev fortaget hemmelig afstemning og der var særdeles tæt løb
Resultatet blev:
Jan Heglund blev genvalgt
Robert Veng og Bjarne Mortensen blev nye medlemmer i bestyrelsen.
Dermed udtræder Charlotte Gabel Jensen og Paul Watts fra bestyrelsen.
Bestyrelsen takker for indsatsen fra dem begge.

Forslag til ombygning af garage

Generalforsamling 2008

Fremmødet var ikke stort, 19 af klubbens medlemmer var mødt op til klubbens årlige
general forsamling.

Paul Watts blev valgt som suppleant
Lars Thomsen blev genvalgt som revisor.
Jesper Laage blev genvalgt som revisorsuppleant.
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Ad.7
Tur udvalg:
Niels Bay
Knud-Erik Petersen

Materiel udvalg:
Carsten Mølbak
Anders Olsen
Jesper Laage
Poul Nielsen
Jesper Nielsen
Poul Engell
Kabys udvalg:
Henriette Hansen
Chalotte Birk Olsen
Katja Olsen
Peter Wium
Majbrit Birk Olsen
Jan Hegelund
Robert Veng
Fest udvalg:
Anders Olsen
Poul Watts
Jan Hegelund
Robert Veng
Majbrit Birk Olsen
Thomas Holmberg

Generalforsamling 2008

Klubbens garage

Jesper Nielsen
Esben Jacobsen
Jan Hegelund
Carsten Mølbak
Annie Mikkelsen og Lars Bock er ikke skrevet ind da de ikke var tilstede.
De er velkommen til at komme med igen.

Rugby udvalg: Michael Meihlen og Peer Christensen
Ansvarlig Klub instruktør: Carsten Mølbak
Ansvarshavende redaktør og assistent for Boblen:
Lissi Viereck og Paul Watts
WEB: Mette Flodgaard, Peer Christensen og Robert Veng
Annoncer: Peter Wium
Medlemskartotek: Tina Levring
Fotograf: Anders Olsen
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Ad.8 Eventuelt:
Bestyrelsen blev på sidste års general forsamling pålagt at undersøge prisen på
en ombygning/renovering af klubbens bådskur. Bestyrelsen fremlagde 2 forslag og
der var enighed om at arbejde videre med den fulde løsning. Kan dette ikke godkendes vil det eksisterende bådskur blive nød renoveret for at sikre at der ikke gå
råd i træet.

2.

Forslag fra Jesper om at spærre bag pladsen af med et hegn så vi sikre at det
ikke flyder med affald fra folk som bruger klubbens bænke. Carsten forslog at få
havnen til at sætte en skraldespand op.

3.

Jesper forslog også at vi skulle købe nye have borde/bænke. Peter svarede at
bestyrelsen allerede var i gang med at kigge efter nye borde/bænke og at der ville
blive købt nye når det rigtige tilbud fremkommer.

4.

Carsten forslog at vi tager en del af klubbens likvide midler og binder disse til faste opgaver som vil komme på et tidspunkt. Ny kompressor, gummibåd osv.

5.

Carsten informeret om at den store kompressor skal renoveres i løbet af forholdsvis kort tid hvilket vil koste ca. 15.000d kr. Og foreslog samtidigt at kompressor
systemet bygges om til et kontinos Nitrox fylde anlæg pris ca. 30.000 ekstra. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

6.

Carsten forslog at fremover når vi udsender medlems beviser til forbundet og
svømmehallen skal disse tapes fast til Boblen så de ikke forsvinder når man åbner
konvolutten.

7.

Listen med bådfører vil blive opdateret

8.

Bjarne forslog at klubben skulle købe en hjertestarter. Bestyrelsen har allerede
arbejdet på dette i løbet af sidste år. Dette er et oplagt emne for ansøgninger til
diverse fonde. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.

Der var enighed om at alle udvalgene skulle havde deres oplæg klart til starten af maj.
Peter Wium afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
På bestyrelsen vegne Anders Olsen.
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Olderne mødes sidste fredag i måneden.
Husk tilmelding senest Onsdag.
Fredag d. 25 April
Gøsta
Persson
Ebbe
Refsgård
Arne
Åbjerg Larsen

2008 Kl 18:30

Fredag d. 30 Maj
Svend Erik Jensen
Lars
Andersen
Inge Birthe Rønholt

2008 Kl 18:30

Fredag d. 27 Juni
Jimmy
Lund
Anne-Marie Jørgensen
John
Dahlbæk

2008 Kl 18:30

56652060 persson@oncable.dk
56314213 ebberefsgaard@stofanet.dk
20789720 arne@aabjerg.dk

56169546 kogej@privat.dk
56788366 cia-la-14@vip.cybercity.dk *
56788802 r oenholt@mobilixnet.dk *

56650543 jimmy.lund@privat.dk
56503512 akam@jacobsen.mail.dk
60206741 dahlbaek@webspeed.dk

Opslagstavlen

Generalforsamling 2008

1.

Olderne

DEADLINE
TIL BOBLEN
D. 24 APRIL
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Klubaften

Vragtur Johanes L

Klubaften

KØGE DYKKERKLUB

Klubaften

Formand: Peter Wium. Vedskøllevej 58. 4600 Køge.
Privat Arbejde
Tlf.: Tlf.: 56 65 21 45 Tlf.(mobil): 20 82 97 00
Fax: Fax: 56 63 21 45
E-mail: PW@Nils-Wium.dk E-mail: PW@Nils-Wium.dk
Bemærkn. : Annoncering, Post, diverse, Labels til Boblen, medlems liste til Peer for
svømmehals kort.
Kasserer: Hanne Lindholm. Drosselvænget 13, Ejby. 4623 Li. Skensved.
Privat Arbejde
Tlf.: 28 79 24 34 Tlf.: Tlf.(mobil): 25 62 19 70
E-mail: hal@ipl.dtu.dk
Bemærkn. : Diverse ansøgninger til kommune osv.
Bestyerlses medlem: Bjarne Mortensen. Ternesøvej 13. 4690 Haslev.
Privat Arbejde
Tlf.: 56 38 12 47
E-mail: BTM@pc.dk
Bestyerlses medlem: Anders Olsen. Krebsevej 51. 2650 Hvidovre
Privat Arbejde
Tlf.: 36 77 11 54 Tlf.: 36 18 20 88
Tlf.(mobil): 30 93 20 88 Tlf.(mobil): 30 93 20 88
Fax : Fax: 36 18 36 16
E-mail: Anders-Olsen@mail.dk E-mail: Anders.Olsen@flsmidth.com
Bestyerlses medlem: Poul Engell. Stormøllevej 62, 4600 Køge
Privat Arbejde
Tlf.: 56 66 25 28 Tlf.: 56 67 76 43
Tlf.(mobil): 21 24 65 61
E-mail: poul@famengell.dk
Bestyerlses medlem: Robert Veng. Brinken 60, 4600 Køge
Privat Arbejde
Tlf.(mobil): 25 46 75 45
E-mail: Robert@veng.dk

Bestyrelses medlemmer Marts 2008
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Maj

Bestyerlses medlem: Jan Hegelund Skyttemarksvej 13, 4700 Næstved
Privat Arbejde
Tlf.: 61 46 82 89
Tlf.(mobil): 21 71 68 95

E-mail: j.hegelund@jubii.dk E-mail: jhe@sawo.dk

Fast opgave for bestyrelsen:
1) Ansvaret for dåb samt dåbs fest ca. hvert andet år.
2) Det tilstræbes at der er en bestyrelses repræsentant i hvert udvalg. Det er bestyrelsens
repræsentant som er ansvarlig for udvalget.
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Hola Amigos

UNGDOMSRUGBY
Vi er godt i
gang.

Vi spiller hver
onsdag fra
kl. 20.30—21.30.

Eneste krav er
at du er fyldt
10 år og er
glad for vand.

Mexico

Ungdomsrugby

Der er stadig
plads til flere, så
kom og leg med.

Så prøver jeg igen. Jeg skrev ellers en rigtig god mail (synes jeg selv) for noget tid
siden og slettede så hele historien ved en fejl inden jeg fik sendt den.
Episoden har siden hensat mig en dyb internet-lede og motivationen for lige at skrive
en ny mail, har derfor varet meget lille. Nå men nu prøver jeg igen.
"Here we go", i den korte version :-) Turen til Mexico gik fint og jeg nyder at vare tilbage til smukke strande, fantastisk dykning, tacos og masser af solskin.
Jeg blev indkvarteret i Eclipse, (tjek http://www.vimexcondos.com/rentals/
properties_ec08.htm og se lejligheden), som jeg lånte en uge af to studerende der er
her og lave projekt. Det var lige til at holde ud :-) Efter at have hængt ud i Playa, og
faet nogle gode dyk, tog jeg d. 11/2 til Cuba i 9 dage. Det lod ellers til at det ikke kunne
lade sig gøre, da det viste sig, at man skal have visum. Det fandt jeg ud af dagen inden jeg rejste, da Tina på mikrobiologisk, Herlev Hospital, var vaks og lige tjekkede
det. Det var sgu nederen! Men det viste sig bare at vare et touristvisum, som man automatisk får, når man bestiller billetten. Så af sted med mig og jeg ankom glad, men
uden min bagage, ligesom resten af flyet. Så meget for at flyve med Cubana air!Sa
star man her - bagagen er der.... og hvad fanden gør man så? Heldigvis havde jeg
snakket lidt med Robert i Cancun lufthavn (mexicaner der har boet i USA i 25 ar), så vi
prøvede at løse situationen på bedste vis og fik anvist en taxa, som absolut IKKE var
en taxa, men nok tangerer det mest faldefærdige køretøj jeg nogensinde har kort i (og
jeg har kort i nogle stykker) og som vist engang havde været noget i retning af en Fiat
126, -nu i mintgrøn lak. Her blev vi kort til en "Casa particulares", (der er private hjem
der lejer værelser ud, autoriseret af staten), som absolut ikke var autoriseret og familien skyndte sig lige at ordne soveværelset, så vi kunne flytte ind. Det gjorde vi så. To
dage senere fik vi bagagen og tog videre til Trinidad (tak for oplysningerne Minna :-),
hvor jeg sagde farvel til Robert og rejste videre til Cienfuegos, Playa Giron og til sidst
tilbage til Havanna. Jeg fik dykket fem gange undervejs. Fantastiske koraller! Det blev
til et enkelt hule dyk, som langt fra kunne male sig med hulerne i Mexico. selvom om
jeg synes, det havde varet en god tur, var jeg var i modsætning til de danskere jeg har
talt med, glad for at komme af Cubansk grund, da det er opslidende at rejse alene pige. Jeg har ikke tal på hvor mange gange der er blevet flojtet, malt, kysset efter, hvislet, råbt baby, beutifull, og længere sætninger, where are you from og inviteret på bar.
Jeg tror det er noget medfødt eller indlært allerede i barndommen og selv
kvinderne er vant til det og stopper samtalen, mens han får liret repatoiret af og fortsætter uanfægtet samtalen, når han er færdig. Men det var altså svært anstrengende
og jeg var glad for at komme "hjem" til Playa del Carmen igen.
Nu er jeg i Flores, Guatemala og hold kæft hvor er det lækkert. Jeg rejser med de to
studerende, Jens og Christina og vi tog først til Belize, hvor vi har været på jungletur i
Orange Walk og bagefter palmeoen Caye Caulker, hvorfra jeg har haft 3 dyk, heribland i "Blue Hole". Her gik dykket ned til 40 meter hvor der var nogle drypstensformationer og en flok 3 meters blacktipped reefsharks på vejen op.
I morgen skal vi af sted kl. 3.30 ud til Tikal, som er et pyramide-kompleks (man kan jo
ikke gå 300 meter uden at skvatte over en pyramide her på Yucatan-halvoen) og det
skulle være et virkelig fantastisk sted. Vi bliver en dag ekstra her i Flores. Det er en
SKØN by. Herfra tager vi til San Christobal del la Casas, Mexico og tilbage til Playa del
Carmen, hvor vi ankommer med natbussen søndag d. 16 om morgenen.
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Spørg efter Peter
Tlf.: 60 66 83 28

Onsdag d. 19. marts går turen tilbage til DK og det var så den tur :-)
Glæder mig rigtig meget til at se jer alle igen.
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Knus fra Charlotte

Tilmelding til Kullen 2008

Vi mødtes i klubben kl. 7.00, og så gik turen til Fredericia i Carsten-fart.

Vi kommer:
_______ Voksne.

_______ Børn.

Her af _______ dykker.

_______ Telt.

_______Campingvogn.

Da vi ankom til Ammoniakhavnen og havde gjort vores udstyr klart, blev vi sat sammen
med vores makkere.

Adresse: ________________________________________

Da vi kom i vandet opdagede vi, at der var en hel del strøm, så vi nåede hurtigt ud til
stedet, hvor vi dykkede. Vandet var ca. 5° varmt eller skal man måske hellere sige
koldt... Man kunne i hvert fald godt mærke i våddragten at det var lidt køligere end det
var i sommers. Sigtbarheden var 5 meter. Vandet var en lille smule grumset, men der
var meget at kigge på. Vi så krabber, fladfisk og søstjerner i alle mulige mærkelige farver. De var flotte.

Postnr: _______ By: _____________________________

Vi havde max 45 minutter under vandet og dybden var 18 meter. Der var fart på strømmen, så det var hårdt at komme tilbage til stranden, men det var sjovt at prøve.

________ Camplet

Navn.___________________________________________

Telefon: ______________ Mobiltlf: __________________

Efter dykket var der afprøvning af et re-breather anlæg, så der er vist mange der skal
spare lidt sammen nu.

E-mail:__________________________________________
Sendes til: Carsten Mølbak Gl. Ringstedvej 9 4600 Køge.
e-mail: Dykkertur@mail.dk ” Mærket Kullen ”
Med venlig hilsen
Carsten Mølbak

Det var en rigtig god tur til Ammoniakhavnen i Fredericia.

Ammoniakhavnen

Tilmelding Kullen

Tur til Fredericia – Ammoniakhavnen den 20. marts 2008.
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Program:

2008
Nu er det tid igen igen!!!!! og meget tidlig på året !!!!!

Onsdag d. 30/4

kl. 22.00 senest skal vi have slået lejer

Torsdag d. 1/5
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.

Traditionen tro er Køge Dykkerklub på Kullen (Sverige) i Kristi Himmelfartdagene.
Husk at tage familien med, det er slet ikke kun for dykker.
Vi camperer som sædvanlig på Møllehassle Camping. www.mollehassle.nu
Program: Se andet sted i Boblen.
Fredag d. 2/5

kl. 6.45
kl. 7.00
kl. 8.30
kl. 9.00
kl. 16.00
kl. 20.30
kl. 21.30
kl. 01.00

Tilmelding gerne inden d. 17. april 2008
Pga. af reservation af plads, og øvrige planlægninger vil jeg meget gerne have en tilbagemelding, På kuponen eller e-mail dykkertur@mail.dk ”Mærket Kyllen”
Lidt priser:
For dykker er der fællesudgifter til grej transport gummibåde benzin m.m. på ca. kr.
130,00
Ca. pris på campingplads:
Telt (1 telt pr. 5 personer) : ca. kr. 220,- pr. døgn incl. el
Campingvogn (max 5 personer): ca. kr. 255,- pr. døgn incl, el

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

Kullen

Kullen

Transport: Der er selv transport, men er der grej problemer er der lidt plads på fællesbilen, der læsses tirsdag d 29/4 kl. 18.00 i klubben.

Lørdag d. 3/5
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

Uanset hvor mange telte vi har, tæller det kun 1 telt for hver gang vi er 5 personer.
kl. 18.30 Grillaften samt uddeling af beviser Tillykke
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 (lejerpas er ikke nødvendigt).

MEDBRING SELV MAD OG DRIKKE

Søndag d.4/5 Pakning og oprydning
Hvis du vil vide mere, så ring til mig på tlf.: 5663 9535 /21427000
e-mail: dykkertur@mail.dk.

Med venlig hilsen
Carsten Mølbak
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Og så skal vi alle hjem.
Med venlig hilsen
Carsten Mølbak
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