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Referat af ordinære Generalforsamling 

 

Generalforsamlingen afholdes:  17. August 2021 kl. 19:00. 

Mødested:   Antvorskov Skole, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse, 

lokale E7 

 

Antal mødte: 16   Referent: Steen Bendtsen 

 

Dagsorden for forsamlingen (I kursiv): 

1. Valg af ordstyrer 

a. Formanden styrer valget af ordstyrer. 

b. Valgene foretages ved håndsoprækning, medmindre mindst 2 medlemmer forlanger skriftlige 

afstemning. 

c. Enhver afgørelse er gældende fra generalforsamlingens afslutning. 

d. Generalforsamlingens valg og forhandlinger skal refereres i klubbens protokol, som skal 

fremlægges på generalforsamlingen. 

e. Indkomne forslag, revideret regnskab, budget, kontingentsatser og indmeldelsesgebyr sættes på 

hjemmesiden med besked til klubbens medlemmer på mail senest 8 dage før generalforsamlingen 

afholdes. 

 

Ordstyrer / dirigent Per Haugaard blev valgt. Der blev konstateret at GF er lovlig og 

beslutningsdygtig. 

 

 

2. Formandens beretning om den forløbne periode. 

a. Uffe Larsen 

 

GF er udskudt pga. COVID-19. 

Der er gennemført 6 bestyrelsesmøder inder nedlukningen. 

Dyk til Munkholm broen i slutningen i maj måned, hvor vi havde konflikt med 

hornfisk fiskere. 

Betonvrag ved Nordhavn 

Tur til Lillebælt i Kristi Himmelfart, med overnatning på Landdahl ved Middelfart 

Enkelte onsdags dyk 
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Aflyste julefrokost 

Nytårs dyk 

Lillebælt i 2021 blev holdt også 

CMAS 1 hold med 9 elever i marts april og maj 2020 

CMAS 2 hold blev oprettet af CMAS 1 holdet 

Sommer hold i 2020 med 2 elever 

Efterår 2020 blev Høng Efterskole CMAS 1 holdet i Korsør Svømmehal, pga. Slagelse 

svømmehal blev renoveret. Anden hold i Ruds Vedby udendørsbad. 

Laden – Gammel klubhus. Der blev skaffet midler til et kompressorhus i laden til den 

nye Bauer Kompressor. Bygget og Kompressor blev installeret. 

Der blev fundet rotter i Laden og de flyttede ind under kompressor huset. 

Rottefænger blev kontaktet – men rottefængeren kom ikke. 

I september 2020 blev Formanden kontaktet igennem Korsør frømandsklub at Surfer 

Klubben havde fået krav på en huslejestigning. De havde behov for at nogle andre 

kunne dele bygningen. Ved Extraord. GF blev det besluttet at klubben skulle flyttet 

til Ceres stranden i Korsør. 

Klub blev flyttet den 1. april. Fra Nytår til april blev laden rømmet og det nye 

klubhus ombygget. Der har været en pause i indretningen af det nye Klubhus, dog 

gulvet brudt op i velfærdsrummet. 

Websiden er ikke blevet opdateret i lang tid 

Formandens vision er at der skal flere aktiviteter i klubben, som har lidt under 

Covid-19 tiden. 

Formanden takker (Kæmpe Tak) der har arbejdet for klubben og løftet alle de 

aktiviteter for at klubben kan drives frem. Især arbejdet med Høng Efterskole. 

Formanden oplyser hermed at han takker af som formand og håber at alle er 

tilfredse med hans indsats. Michael Tønning meldte at han synes at formanden 

havde en stor indsats. 

Formandens beretning er enstemmigt godkendt. 

 

 

3. Kassererens fremlæggelse: 

a. Jan Gregersen 

i. Af revideret regnskab til godkendelse  

1) (Se klubbens hjemmeside) 
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Regnskabet har ligget på Hjemmesiden i ca. Halvt år.  

Der er penge på kontoen. 

Kassereren kikker på om han kan slette kolonnen perioden. Flemming 

Jensen forslår at bør lære af, således at der laves et Excel fil af 

regnskabet med tilstrækkelige bemærkninger således at det kan forstås 

af medlemmerne.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

ii. Af budgetfremlæggelse samt  

1) (Se klubbens hjemmeside) 

 

Budgettet ligger også på hjemmesiden. Kassereren gennemgik budgettet. Tilskud på 

lokale og medlemstilskud er ikke udbetalt. Vi har dog fået Covid-19 tilskud fra DIF. Kr. 

35.000 er budgetteret forny klubhus istandsættelse og var fremlagt ved det 

ekstraordinær GF. Indeholder ikke gulvrenovering. Det meste af det nye klubhus er der 

brugt materialer der var nedtaget fra laden. 

Budgettet blev godkendt. 

 

iii. fastsættelse af kontingent,  

1) Se bilag 1 

 

Bilag 1 er til orientering 

 

iv. indmeldelsesgebyr  

1) Se bilag 1 

 

Bilag 1 er til orientering 

 

 

4. Udvalgenes beretninger: 

a. Tur- og aktivitetsudvalg:   Johnnie Skov 

i. Ingen ændring ift. Formandens beretning. Ture skal opslås på 

hjemmeside. Der var drøftelse om FB ift. Hjemmeside.  
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b. Bådudvalg:    Flemming Jensen 

i. Bådene er blevet brugt meget lidt under Covid-19. 

 

c. Jagt- junior og UV-rugbyudvalg:  Kim Hinsby 

i. UV-jagt er der ingen af. Rugby og Junior er også for nedadgående. Kim 

Hinsby og Henning Koluda er i svømmehallen hver gang svømmehallen 

har været åben. Gert Nielsen har prikket til sin søn. Flemming Jensen 

nævner, at ildsjælen mangler for at få det i gang. John Berth nævner at 

vi skal være mere aktive. Michael Tønning spørger om Kim Hinsby og 

Henning Koluda er ved at melde sig ud af klubben. Formanden har 

drøftet med Kim Hinsby om situationen, at vi mangler nogen som kan 

skaffe medlemmer til Rugby og Junior aktiviteter. 

 

d. Arkæologiudvalg:   Søren Hansen 

i. Ingen aktiviteter 

 

e. Sponsorudvalg:   Flemming Jensen 

i. Ingen Aktiviteter 

 

f. Fotoudvalg:   Steen Bendtsen 

i. Ingen fælles aktiviteter 

 

g. Sikkerhedsudvalg:  Uffe Larsen 

i. Sikkerheds procedurer bliver gennemført ved dyk undervisning. Oxybox 

og sikkerhedstorv har været gennemgået.  
 

 

 

1) Alle beretninger er godkendt. 
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5. Indkomne forslag 

a. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden mindst 14 

dage før generalforsamlingen. 

 

i. Bestyrelsesforslag - Ændring til Vedtægter §20: 

1) §20 Nuværende tekst:  

Ingen tur må foretages i klubbens navn uden bestyrelsens samtykke og uden en af 

bestyrelsen udpeget dykkerleder, der skal sørge for turens forsvarlige afvikling. 

Dykkerlederens påbud og forbud skal ubetinget adlydes af turens deltagere - 

aktive som passive. Dykkerlederens påbud kan ikke ankes før efter dykningens 

afslutning og skal ske skriftligt til bestyrelsen. 

 

2) §20 Ændringsforslag:  

Alle aktiviteter i klubbens navn skal slås op på Slagelse Sportsdykkerklubs 

hjemmeside. Alle klubbens medlemmer kan indgive en aktivitet.  

 

Som udgangspunkt sørger turlederen for koordination angående hvilken 

deltagende person der fungerer som dykkerleder. Dykkerlederen skal som regel 

være den deltager med højeste dykkeruddannelse og flest dyk i nævnte 

rækkefølge. Dog kan en deltager med lavere uddannelse og færre dyk fungere 

som dykkerleder i uddannelsesøjemed og under fysisk supervision. 

 

Dykkerlederens påbud og forbud skal ubetinget adlydes af turens deltagere - 

aktive som passive. Dykkerlederens påbud kan ikke ankes før efter dykningens 

afslutning og skal ske via e-mail eller brev til bestyrelsen. 

 

Der blev drøftet hele bordet rundt.  Der stemmes ved håndsopretning. 

Forslaget er enstemmigt vedtaget og Dirigent opfordrer til at det 

kundgøres for hele foreningen. 

 

ii. Bestyrelsesforslag - Reviderede kursuspriser 

1) Se Bilag 2 

 

 

Klubpriser for kurser til godkendelse. Priserne blev godkendt. 
 

iii. Bestyrelsesforslag - Kun en samlet kontingentopkrævning omkring 1. oktober. 

1) Så der ikke fremadrettet er tvivl om, at det er et helt års kontingent. 

 

Forslaget blev vedtaget 
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6. Valg af bestyrelse: 

a. På ulige årstal: 

i. Næstformand -  Johnnie Skov (Genopstiller ikke) 

1) Uffe Larsen opstiller til Næstformand. Uffe blev valgt 

 

ii. Kasserer –  Jan Gregersen (Genopstiller) 

1) Jan Gregersen blev genvalgt 

 

b. Yderligere: 

iii. Formand -  Uffe Larsen (Fratræder som formand) 

1) Johnny Skov stiller op som formand. Johnny blev valgt. 

 

 

7. Valg af web-ansvarlige på lige årstal: 

a. Flemming Jensen – Valgt sidste år (Lige år) 

b. Ditte Westergaard - Valgt sidste år (Lige år) 

1) John Berth og Nicolai Bredahl- Jørgensen blev tilvalgt 
 

  



Slagelse Sportsdykker Klub - Pingvinerne   

___________________________________________________________________________________________ 

  7 af 10 
 

8. Valg af bestyrelse suppleanter 

a) På lige årstal - 2. Suppleant (ingen valg) 

i) Tony Hvied 

b) På ulige årstal - 1. suppleant (Valg) 

i) Signe Søndergaard. Signe er syg, men har oplyst at ville genopstille. 

Signe blev valgt. 

 

9. Valg af repræsentanter til DSF 

a. Sidste gang Uffe Larsen, Flemming Jensen og Steen Bendtsen 

i. Johnny Skov, Flemming Jensen, Steen Bendtsen blev valgt. 

 

10. Valg af revisorer og revisor suppleant 

a) På lige årstal - 2. revisor (Ingen Valg) 

i) Henning Koluda 

 

Gert Nielsen opstiller. Gert blev valgt. 

 

b) På ulige årstal - 1. revisor (Valg) 

i) Jens Frederiksen (Har meldt sig ud af klubben) 

 

Ditte Westergaard opstiller. Ditte blev valgt 

 

c) Hvert år - Suppleant: 

i) Claus Nielsen 

 

Claus Nielsen genopstiller. Claus blev valgt. 

 

 

11. Valg af udvalg: 

a. Hvert udvalg består af mindst 2 personer, som vælges for to år af gangen på henholdsvis lige og 

ulige år. Udvalgene er direkte ansvarlige overfor bestyrelsen via en udvalgsformand, som udvalget 

udpeger blandt sine medlemmer inden 14 dage efter generalforsamlingen. Udvalgene kan være 

selvsupplerende indenfor valgperioden. 

i. Tur- og aktivitetsudvalg 1. Johnnie Skov, 2. John Berth, Søren Hansen, Steen 

Bendtsen, Tony Hvied, Jan Gregersen. 

1) 1. Johnnie Skov, 2. John Berth, Søren Hansen, Steen 

Bendtsen, Tony Hvied, Jan Gregersen genopstiller. John 

Berth blev valgt og tidligere medlemmer fortsætter. 
 

ii. Bådudvalg: 1. Flemming Jensen, 2. Keld Larsen, Henning Koluda, John Berth. 

 

1) 1. Flemming Jensen, 2. Keld Larsen, John Berth blev genvalgt. 
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iii. Jagt-junior og UV-rugbyudvalg 2. Kim Hinsby 

 

1. Kim Hinsby, 2. Gert Nielsen, Mette Ventrup Brandt og John Berth 

 

iv. Arkæologiudvalg  1. Søren Hansen, 2. Michael Tønning, Per Haugaard 

 

1. Søren Hansen, 2. Michael Tønning, Per Haugaard. Michael blev 

genvalgt 

 

v. Sponsorudvalg  1. Flemming Jensen og 2. Lars Wolters 

1. Flemming Jensen, Mette Ventrup Brandt og John Berth blev valgt.  

 

vi. Foto Udvalg  1. Steen Bendtsen, 2. Ditte Westergaard 

1. Ditte blev genvalgt 

 

vii. Sikkerhedsudvalg  1. Uffe Larsen, 2. Carl Tronhjem, Michael Tønning, 

Steen Bendtsen 

 

1) Carl blev valgt. 
 

12. Eventuelt 

 

i. Formanden havde ordet.  Nicolai Bredahl-Jørgensen og Mette Ventrup 

Brandt fik udleveret deres CMAS1 certifikat. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 Dirigentens godkendelse af referat (dato):  ________________________________________________ 

 

 Dirigent Underskrift (Per Toft Haugaard):  __________________________________________________
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Bilag 1           

    Klub-kontingent DSF-kontingent Kontingent i alt Indmeldelses-gebyr 

Snorkeldykker 0 - 18 år 420 kr. 180 kr. 600 kr. 100 kr. 

Snorkeldykker > 18 år 500 kr. 300 kr. 800 kr. 150 kr. 

Apparatdykker   
A - medlem 
  

14 - 18 år 994 kr. 180 kr. 1174 kr. 100 kr. 

Apparatdykker   
A - medlem 
  

> 18 år 994 kr. 300 kr. 1294 kr. 150 kr. 

B - medlem   300 kr. 25 kr. 325 kr. 150 kr. 

C - medlem 0 - 18 år 30 kr. 180 kr. 210 kr. 100 kr. 

C - medlem > 18 år 30 kr. 300 kr.  330 kr. 150 kr. 

Passive > 18 år 300 kr.   300 kr. 100 kr. 

Passive + DSF > 18 år 300 kr. 300 kr. 600 kr. 150 kr. 

        

Andre priser: Flaskefyldning for medlemmer pr. gang pr. flaske kr. 15 ( Husk kun flasker til eget brug ) 

  For IKKE medlemmer kr. 4 pr. liter flaskestørrelse. ( eks. 12 liter flaske = 15*4 = kr. 48 ) 

        

A - medlem  Fuld medlem af klubben, DSF og adgang til klubbens materiel.   

B - medlem Giver ret til benyttelse af svømmehal, at få foretaget flaskeeftersyn og  

  deltage i sociale arrangementer, giver dog ikke ret deltage i klubbens  

  dykkerture og flaskedyk i svømmehalen.    

C - medlem  Giver kun ret til at være medlem af DSF for kunne tegne forsikring. 
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Bilag 2       

CMAS* Kursus Kr. 2995   

  Prisen dækker: Medlemskab af klubben i en given periode. 

    Certifikat. 

    Materiale til kurset. 

    Lån af udstyr til svømmehal og 4 udedyk. 

  Prisen dækker ikke. kørsel til ture og evt. lægeattest. 

CMAS** kursus kr. 1.000    

  Prisen dækker: Materiale til kurset. 

    Certifikat 

  Prisen dækker ikke. kørsel til ture og evt. lægeattest. 

    Medlemskab af klubben 

    Dykkerudstyr 

CMAS*** kursus kr. 1.500    

  Prisen dækker: Materiale til kurset. 

    Certifikat 

  Prisen dækker ikke. kørsel til ture og evt. lægeattest. 

    Medlemskab af klubben 

    Dykkerudstyr 

    3-stjerne-kurset består af flere moduler, som betales 
særskilt. 

Nitroxkursus kr. 800   

  Prisen dækker: Materiale til kurset. 

    Certifikat 

  Prisen dækker ikke. Medlemskab af klubben 

Gasblenderkursus kr. 800   

  Prisen dækker: Materiale til kurset. 

    Certifikat 

  Prisen dækker ikke. Medlemskab af klubben 

      O2 der skal anvendes til blanding og evt. andre materialer 

 


