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1. Valg af ordstyrer. 
 Carl E. Tronhjem
 GF er varslet jf. vedtægterne
 Dagsorden følger ikke vedtægterne vedr. valg af DSF Repræsentanter

2. Formandens beretning om den forløbne periode. 

 Formand Uffe K. Larsen berettede
 6 bestyrelsesmøder og gode møder
 Der har været udskiftning i bestyrelsen. Kim Stub er trådt ud. Suppleant Steen 

Bendtsen har overtaget sekretærposten fra Kim Stub.
 Dykkersti ved Næsbystrand blev færdiggjort i år og blev indviet i August.
 Deltagelse i Aqtive Days i Korsør. Der var dårligt vejr så det var ikke så godt. Et 

enkelt medlem er kommet ud det.
 Vi har valgt at nedprioriterer prøvedyks arrangementer pga. meget arbejde og ikke 

så mange nye medlemmer.
 Strømdyk i Skælskør ved Havne fest. Vi blev set og havde meget kontakt forbi 

passerende.
 Vi har gjort vores bedste med at gennemføre Aktivitetslistens dyk, men en del blev 

aflyst pga. vejret.
 Fælles tur til Lillebælt i Kristi himmelfartsferien gik godt, men der var meget strøm. 

Vi boede på en campingplads og vi luft påfyldning af Dykkerklubben Aktiv. 
 Tur til Ærøsund. Sigten undervand var meget dårligt. Men vejret var godt. 2. dyk 

blev aflyst pga. undervandssigten.
 Onsdagsdyk har der også været en del af.
 Nytårsdyk blev også gennemført.
 Uddannelse: Usædvanligt år. Har aldrig uddannet så mange som sidste år. DSFs 

størst producerende. CMAS3 dykkere blev uddannet. CMAS1 2 elever i foråret 8 
elever i løbet af sommeren. Dette har givet en afkast på 4 nye medlemmer. Midt i 
august startede 19 efterskole elever, som blev færdig inden efterårsferien. 
Efterslæb i 2020 hvor 4 Høngelever skal blive færdig inden de tager til Lanzarote. 
Her 6 jan. 2020 startede et nyt hold med 9 elever. Teori og Svømmehal om 
mandagen.

 Snorkeldykkere er gået noget ned. En stor del er holdt op. Mellem 3 til 6 stk. der er 
aktive. Måske siger Kim og Henning stop når der ikke er flere som deltager.

 Materielsiden: Den røde båd trailer er blevet repareret af Flemming Jensen og 
medhjælpere Keld Larsen og familie, Johnnie Skov med nye meder og hjul. Det er 
blevet meget nemmere at håndtere båden ved slipstederne. 

 Der blev holdt en arbejdsdag ude hos Flemming Jensen hvor alt grej til 
undervisning blev gennemgået. Dragter blev vurderet. Dårlige blev smidt væk.  Så 
manglede vi en del dragter.

 Så ville Slagelse Ungdomsskole sælge deres dykkerudstyr. Bestyrelsen besluttede 
at de ville byde. Vi forslog en pris og det gik ungdomsskole med til. Deri var en 
Dragter, kompressor, flasker og vingeveste. Kompressoren er blevet solgt og 
vingeveste er også blevet solgt og flaskerne. Dette har gjort at de penge vi købte 
grejet for, er blevet hentet ind igen ved salg af kompressor, vingeveste og flasker.

 Vi fået vores større ønske opfyldt, vi har nu købt en moderne kompressor i stedet 
for den vi har. Den nye kompressor kan ikke tåle at arbejde ved lave temperatur 
(under 5c) og der skal være rent. Der vil blive bygget et hus omkring den nye 
kompressor snart. 
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 Til sidst har jeg versioner – Vi mangler et klubhus til det 
sociale. Klubhus – vi bør flytte. Vores udstyr kan ikke tåle stedet. 

 Til sidst rejser formanden en stor, stor tak til alle de mennesker som hjælper til at 
alle disse aktiviteter bliver gennemført.

Kommentarer til formanden beretning: Ingen
Beretning blev godkendt med klapsalver.

3a. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Jan Gregersen gennemgår regnskabet.
Michael Tønning har spørgsmål. 
Anlægsaktiver er kr. 0 tidligere var det kr. 41.000, -
Jan oplyser, at anlægsaktiver på ca. kr. 30.000, -
Michael undrede sig over at Klubbens ikke havde et formue.
Klubben har et register over alt udstyr, men har ikke værdi sat registerets indehold. 
Dette bør gøres i fremtiden.

Regnskabet blev godkendt.

3b. Budgetfremlæggelse samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 

Ikke Konservativt ift. medlemmer på kr. 55.000, -.
Der er pt. kun 43 medlemmer.
Håber at de 9 nye melder ind. 
Pessimistisk ift., Høng elever på kr. 55.000, -
Men vi ved det ikke
Ny kompressor koster. 
Inkl. hus til den kr. 60.000, -
Nyt udstyr de næste år skal ikke købes.
Der er flasker som skal trykprøves
Huslejen er blevet reguleret op med kr. 10,85 pr. måned.

Flemming oplyste at den gamle kompressor skulle have skiftet de 2 filterhuse. De 
kostede 7500 pr. stk. Pludselig havde en Smedemester i Kalundborg en brugt 
kompressor til salg til kr. 55.000, -. Smedemesteren havde købt kompressoren af 
Statoils Beredskab. Vi kontaktede Bauer for at høre om de mente det var et godt 
køb, og de oplyste at det var det. Vi fik forhandlet prisen ned til kr. 45.000, -. Den 
er lige nu på lager hos sælgeren Smedemesteren i Kalundborg i opvarmede lokaler 
indtil vi er klar at have den.

Johnnie Skov oplyste at vi ejer vores egen luftbank flasker.

Budgettet blev godkendt.

3. Udvalgenes beretninger. 
 Tur og aktivitetsudvalg. Trykkammerbesøg koster nu kr. 1.500, - pr. gang. Der 

er snart årsmøde igen.
 Bådudvalg: Beretning blev oplæst. Istandsættelse af den røde med trailer har 

mange medlemmer i gang. Forsikringsmæssigt er trailer ikke dækket af klubben, 
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men det skal dækkes af bilens forsikring. Så hvis 
traileren har går i lort er den ikke dækket under klubbens 

 Jagt-junior og UV-rugbyudvalg: Intet
 Arkæologiudvalg: Ligger på hjemmeside.
 Sponsorudvalg: Der er blevet søgt uden at få resultater.
 Fotoudvalg: Intet 
 Sikkerhedsudvalg: Før hver tur har vi et tema med elever. Makker tjek, makker 

tjek og makker tjek. Har vi haft et uheld i klubben? Vi har haft et tæt på! På 
Filippinerturen var Uffe Larsen udsat for et tæt-på, hvor stripsen til mundstykket 
var gået og Uffe havde mundstykket i munden men ikke andentrinnet. Carl 
Tronhjem beskrev hændelsen meget udføreligt. Michael Tønning nævnte at man 
kunne have 2 strips på sit mundstykke og derved være redundant.

5. Indkomne forslag. 
5.1 Johnnie Skov. Forslag til ændring af klubbens logo. 

      ift.         

Forslaget bliver trukket tilbage af Johnnie. Johnnie vender tilbage næste år.
Den runde i mørkeblå logo herover er den oprindelige klub logo, oplyste Claus Nielsen.
Den med Slagelse Sportsdykkerklub i tekst rektangulær (i øverste højre hjørne af dette 
referat) blev godkendt til Generalforsamlingen for ca. 6 år siden, oplyste Claus Nielsen.

5.2 Flemming Jensen. Vedtægtsændring. §21. Følgende slettes.

Flemming Jensen begrundede sit forslag.
Michael Tønning fremsatte en ændringsforslag, at sætning frem til 2 komma bibeholdes 
og resten slettes.
Hermed blev der drøftet fra flere i forsamlingen.
Der blev aftalt at afsnittet i §21 rettes til følgende:
Luftflasker, der anvendes i forbindelse med klubaktiviteter, skal mindst en gang årligt 
godkendes ved et visuelt syn, samt være lovmæssigt trykprøvet.

Kl. 20:30 - Pause

Forslag præsenteres: Michael Tønning fremlagde forslaget. Kun en sætning.
(Referent Steen Bendtsen fik ikke noteret forslaget desværre)
Forslaget blev godkendt.

6. Valg af bestyrelse: 
På lige årstal:
Formand Uffe Larsen
Materialeforvalter Flemming Jensen
Sekretær Steen Bendtsen (Tidligere 1. suppleant)
Valget Godkendt
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På ulige: Næstformand Johnnie Skov og Kasserer Jan 
Gregersen

7. Valg af web-ansvarlig på lige årstal – Jan Gregersen (ønsker ikke genvalg)

Flemming Jensen blev valgt
Ditte Westergaard blev valgt.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter. 
På lige årstal skal 2. suppleant skal vælges, men 1. suppleant mangler.
2019’s 2. Suppleant Tony Hvied er blevet opgraderet til 1. Suppleant i løbet af 2019.
Tony Hvied blev valgt som 1. suppleant
Ny medlem Signe Søndergaard, CMAS1, blev valgt som 2. suppleant uden at være 
tilstede.

9. Valg af repræsentanter til DSF.
Formand er selvskrevet jf. vedtægter
Vi må have 3 stk. medlemmer med. Bestyrelsen udpeger de 2 andre var oplyst i 
mødeindkaldelsen.
Formand Uffe Larsen deltager
Flemming Jensen blev valgt
Steen Bendtsen blev valgt

10. Valg af revisorer og revisor suppleant 
På lige årstal 2. revisor Henning Koluda skal vælges.
Suppleant vælges hvert år (person mangler)
Lige år. 2. revisor Henning Koluda Genvælges. 
Ulige år. 1. revisor John Frederiksen vælges. Deltog ikke i mødet.
Hvert år. Suppleant Claus Nielsen vælges, 

11. Valg af udvalg: 
Klubben har følgende udvalg: 
1.=Ulige år, 2.=Lige år
Tur- og aktivitetsudvalg. 1. Johnnie Skov, 2. John Berth, Søren Hansen, Steen 
Bendtsen, Tony Hvied, Jan Gregersen.

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

Jagt-junior og UV-rugbyudvalg. 2. Kim Hinsby.

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

Sponsorudvalg. 2. Lars Wolters, 1. Flemming Jensen.

Fotoudvalg. 1. Steen Bendtsen, 2. Ditte Westergaard, Flemming Jensen

Sikkerhedsudvalg. 1. Uffe Larsen, 2. Carl Tronhjem, Michael Tønning, Steen Bendtsen

12. Eventuelt
Ditte Westergaard konstaterede at §7 skal ændres, hvis §21 ændres.
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Michael Tønning oplyser under §23 at der er skrevet at det er 
vedtaget den 30. februar 2015

Michael Tønning spurgte om Revisoren havde kommentar til regnskabet. Det stod ikke 
på regnskabet. Kasserer Jan Gregersen oplyste, at det havde revisoren ikke.


