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Referat af Generalforsamling den 23. februar 2022 
Kl. 19.00 på Antvorskov Skole lokale E7. 
 
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen af 
generalforsamlingen sker på hjemmesiden.  Det enkelte medlem varsles pr. e-mail eller brev med et varsel på 
mindst 30 dage.   På den ordinære generalforsamling skal nedennævnte dagsorden følges.    

1. Valg af ordstyrer. 
Carl Tronhjem blev valgt til ordstyrer og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og 
konstateres lovlig. 
  
2. Formandens beretning om den forløbne periode. 
Formandens beretning blev fremlagt af Johnnie Skov: 
 
Kære medlemmer, 
 
Et år med store omvæltninger er gået. 
2021 har ligesom 2020 været præget af Corona, hvilket også har haft indflydelse på vores aktiviteter i 
klubben. Med fornuftighed og samfundssind er det dog lykkedes klubben at gennemføre del dykkerture. 
 
Året var også der hvor vi for alvor tog vores nye klubhus i brug. Det har kostet en del timer og penge at 
sætte det i stand og vi er ikke færdige endnu. 
De istandsættelser der er gennemført: 
- Materielrum færdigt 
- Kompressorrum færdigt 
- Gulv i opholdsrummet er hævet til niveau og beklædt 
- Det meste af nyt tagpap er lagt 
 
Det vi går i gang med: 
- Resten af taget 
- Port til båd-rummet 
- Indkørsel 
I den forbindelse vil jeg gerne takke alle de frivillige som i den grad har bidraget til arbejdet med klubhuset. 
 
Klubben har haft afgang af medlemmer i 2021. Dette er naturligvis ærgerligt. Til gengæld har en del nye 
medlemmer meldt sig ind. Blandt andet i forbindelse med et CMAS 1 kursus. Klubben byder de nye 
medlemmer velkommen. 
Men hvad gør vi for at holde på vores medlemmer? Man kan også spørge på en anden måde: gør vi noget 
forkert? Er der ikke dyk nok? Er informationsflowet for dårligt i forhold til hvad der sker i klubben? 
Igen i 2021 har vi gennemført kurser. Dette være sig CMAS 1 for ”voksne” og efterskoleelever. Der har 
også været afholdt CMAS 2 kursus hvor alle bestod. Stort tillykke. 
 
Fridykkerne giver den gas i svømmehallen med de unge mennesker. I den forbindelse skal lyde et stort tak 
fra klubben til Kim Hinsby og Henning Koluda som utrætteligt stiller op hver mandag. 
 
2021 var også året hvor vi fik endnu en CMAS 4 dykker, nemlig Carl. Stort tillykke endnu engang fra 
klubben. 
 
Med ønske om et godt dykker-år til alle. 
 
Mvh 
Johnnie 
 
Bemærkninger til formandens beretning: 
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Flemming tilføjede at selvom der var et lille fald af medlemmer, så er der kalkuleret med at der på sigt via 
det nye klubhus kommer flere nye medlemmer til. Så alt i alt er vi optimistiske. 
Kurt spurgte ind til antal af medlemmer Jan Gregersen oplyste at der officielt er 52 medlemmer, men de 12 
af dem er Høng efterskole-elever som ikke blev afsluttet sidste efterår. 
 
3a. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
 
Regnskab blev fremlagt af kasser Jan Gregersen som oplyste at der bla. skal lægges mærke til den høje 
huslejeudgift, og tilføjede at det skyldes at vi havde dobbelt husleje i en periode ved adresseskiftet fra 
”laden” til Ceresengen,  og at der nu betales forud til surf-klubben, hvor vi i ”laden betalte bagud. Derfor 
ses det at der er denne højere post på de ca. 15.000 ekstra ift. tidlige år. Fremover kommer den i normalt 
leje igen.  
. 
Der blev læst mail op fra Michael Tønning om at han ikke kunne finde regnskabet på hjemmesiden, samt 
følgende spørgsmål: 
Er regnskabet er revideret? 
Var der nogle kommentarer til regnskabet? 
Hvad skyldes den høje husleje? 
Er der ingen medlemsliste på hjemmesiden? 
 
Jan oplyste at det var revisorerne Ditte og Gert som reviderede regnskabet, og at der ingen kommentarer 
var til det. 
Svaret vedr. den høje husleje er besvaret jvf. Ovenstående, 
Medlemslisten er fjernet på hjemmesiden, og tilgangen til en sådan liste er gennem DSF hjemmeside, hvor 
der er oplysninger på alle i klubben og at det er efter gældende regler jævnfør GDPR.  
 
3b. Budgetfremlæggelse samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 
 
Jan fremlagde budget 2022 ( forefindes på hjemmesiden under medlemsfiler ) 
Der var spørgsmål til om 35.000 er nok til materialer til klubhuset, og Flemming oplyste at vi ikke kan vide 
hvordan det ser ud når gulvet skal op i kompressorrum og toilet. Så derfor kan dette beløb reelt godt blive 
større. 
Beløbet er sat ud fra hvad omkostninger var ifb. med den første del af udskiftning af gulv samt vurdering af 
forbrug til beklædningsbrædder og maling af disse. 
 
4. Udvalgenes beretninger. 
 
Tur og aktivitetsudvalget: 
Johnnie fremlægger: 
Ture har været gennemført dog i mindre omfang grundet covid19. 
Der indkaldes snarest til et planlægningsmøde således at der kan blive skemalagt nogle af klubbens 
fremtidige dyk. 
Der opfordres selvfølgelig stadig til, at klubbens medlemmer selv opretter dyk på hjemmesiden og i 
facebookgruppen. 
Munkholmbro-dyk som tidligere har været årets første dyk, har ikke fundet sted de seneste år, men så er 
Kristi himmelfarts dykketuren i Lillebælt efterhånden blevet en god tradition med god deltagelse, hvor 
sæsonen ligesom sættes i gang. Der dykkes typisk i tre dage og medlemmer kan komme og joine lige fra få 
timer til alle dagene.  
Der har også været dyk kombineret med elevdyk i Lillebælt samt Malta-tur i efteråret. 
Jule og nytårsdyk er også gennemført. 
Der er spørgsmål til om tidligere afholdte dyk kan ses på hjemmesiden? Flemming oplyser at det kun er 
fremtidige arrangementer der kan ses på hjemmesiden.  
Flemming efterlyser flere turbeskrivelser som kan komme på hjemmesiden og facebook, således at 
omverdenen kan se at der foregår aktiviteter. 
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Bådudvalget. 
Flemming fremlægger: 
Bådene har perioden desværre ikke har været i brug. 
Den lille grå gummibåd står på opklodset trailer og uden motor. Den røde er opmagasineret på en anden  
adresse indtil at klubben er klar med port på den nye lokation. 
 Der oplyses yderligere om kompressor-nitrox anlæg samt rækkefølgen på vores arbejde i klubben. Taget har 
højeste prioritet, og der så er efterfølgende står port og udskiftning af gulv på listen. 
Det er en løbende proces, og der skal ikke forventes et komplet færdigt klubhus i 2022, men at det 
selvfølgelig er forventeligt at det vil ske inden for få år. Klubben vil i 2022 kunne bruges trods arbejde 
herpå. Kompresser som er livsnerven i klubben vil kunne forventes i brug de fleste af årets 365 dage. 

 
Jagt-junior og UV -rugby udvalget: 
 
Der er ikke fremsendt beretning fra udvalget, men Gert oplyser om ”aktiv-vanddag - vild med vand” , og at 
der måske den vej kunne følge unge nye medlemmer med interesse for vand frem til klubben. 
Mange af de aktiviteter kan fint afholdes i klubben og tages direkte fra klubben og til stranden. 
Lokationen har tidligere været brugt til dette via svømmeklubben. 
 
Arkæologiudvalget: 
 
Der er ikke fremsendt beretning fra udvalget. 
 
Sponsorudvalget: 
 
Mette Ventrup Brandt fremlægger at hun har søgt 20 forskellige steder og desværre ingen afkast. 
Mette efterspørger en liste over byggematerialer til vedligeholdelse af klubhuset, så der i forbindelse med 
sponsorater kan søges om materialer fra lokale håndværkere. Flemming fremsender liste til Mette.  
Der opfordres til at hvis nogen i klubben kender steder der kan søges midler, at det formidles videre til 
Flemming eller Mette. 
 
Fotoudvalget. 
 
Ditte oplyste at der ikke har været så meget aktivitet i udvalget, men at hun ved at der kunne være et ønske 
om et evt. CMAS fotokursus, som der også tidligere har været opført i klubregi. 
Flemming oplyser at der i hvert fald er mindst to som gerne vil mere med foto, og gerne vil være med på at 
Søren fra DSF kommer og underviser en mindre gruppe på måske 4 til 5 personer. 
Der arbejdes videre på dette. 

 
Sikkerhedsudvalget. 
 
Carl oplyste at der ikke har været så meget aktivitet grundet den manglende aktivitet på dykkesiden, men 
opfordrer til at der hver gang udpeges en dykkerleder og der selvfølgelig laves de obligatoriske makkertjek. 
Ditte tilføjede at der ligeledes skal rettes ind når dykkerlederen påpeger at der SKAL bruges overfladebøje, 
og at dette ikke er til diskussion. Heller ikke selv om det evt. kan komme i konflikt med wakeboard i Halskov 
gamle færgehavn.   
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5. Indkomne forslag. 
 
Der er ikke modtaget nogen indkomne forslag. 
 
6. Valg af bestyrelse:    På lige årstal:   
     

Formand: 
Johnnie Skov genvalgt 
 
Materialeforvalter: 
Flemming Jensen - genvalgt 
 
Sekretær 

 Steen Bendtsen - genvalgt 
 
På ulige årstal:    
 
Næstformand 
Uffe Larsen - genvalgt 2021  
 
Kasserer      
Jan Gregersen - genvalgt 2021 

.  
    

7. Valg af web-ansvarlig på lige årstal: Flemming Jensen - genvalgt  
 
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.      

På lige årstal 
 
2. Suppleant: 
Mette Ventrup Brandt blev valgt. 
 
På lige årstal 

 
1. suppleant: 

 Signe Søndergaard - genvalgt 2021 
 
9.  Valg af repræsentanter til DSF  
 
Johnnie - Uffe og Steen blev valgt. 
 
10. Valg af revisorer og revisor suppleant     

På lige årstal 
 
2. revisor   
Gert Nielsen blev valgt  
 
På ulige årstal    
 
1. revisor   
Ditte Westergaard valgt 2021 
 
Suppleant vælges hvert år  
Kim Sørensen blev valgt 
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11. Valg af udvalg: Hvert udvalg består af mindst to personer, som vælges for to år ad gangen 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.    

Klubben har følgende udvalg:   
 
Tur- og aktivitetsudvalg:   
Udvalgsformand Johnnie Skov -  John Berth, Steen Bendtsen, Tony Hvied og Jan Gregersen. 
   
Bådudvalg:  
Udvalgsformand Flemming Jensen - Keld Larsen og John Berth. 
 
Jagt-junior og UV-rugbyudvalg:  
Udvalgsformand Kim Hinsby - Gert Nielsen, Mette Ventrup Brandt  og John Berth. 
 
Arkæologiudvalg:  
Der er ikke nogen udvalgsformand, da Søren Hansen er blevet passivt medlem af klubben. - Michael 
Tønning, Per Haugaard skal adspørges om de ønsker at fortsætte i udvalget. 
  
Sponsorudvalg 
Udvalgsformand Mette Ventrup Brandt - John Berth 
 
Fotoudvalg: 
Formand Ditte Westergaard - Steen Bendtsen, Magnus Jacobsen. 
 
Sikkerhedsudvalg:  
Formand Carl Tronhjem - Kim Sørensen 
 
 
12. Eventuelt   
Johnnie fortæller om Halskov færgehavn projektet, og at det er en lang og sej proces. 
Johnnie har brugt meget tid på at søge om EU-midler (LAG) og de lykkedes at få 350.000 kr. til projektet. 
Kommunen ville give op i mod 1,2 mill, men dette er ikke endeligt og bliver formentlig fastsat på et af 
projektets kommende møder. 

 

Kim spurgte om der er nogen fast klubaften? 
Flemming oplyser at det ikke endnu endeligt er vedtaget en klubdag / klubaften, men at det formentlig vil 
følge onsdags / torsdagsdyk. Dette vil der blive arbejdet videre med på kommende aktivitetsudvalgsmøde. 

Ditte spurgte om de anparter der er i regnskabet kan flyttes som gave, donation eller lign. til klubben, som 
der også blev gjort med campingvognen der tidligere var i klubben? 
Johnnie oplyste at dette emne vil blive taget op på et kommende bestyrelsesmøde. 

Kurt spurgte til svømmehallens åbningstider og hvilke bassiner og baner der er til rådighed for klubben? 
Dette oplystes af Jan.  

Der spørges til klubnøgler, og Flemming oplyste at der bestilles 20 stk. nøgler som der evt. kan udleveres til 
medlemmer ifb. med instruktion af tyverialarmen. 

 

Carl lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 


