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SOLBJERG DYK- OG VANDSPORTSKLUB

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014

!

Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan ses på klubbens hjemmeside solbjergdyk.dk.
Referent: Kim Malchau.

!
1. Valg af dirigent
Jimmy Pedersen (formanden) blev valgt som dirigent.

!

2. Formandens beretning
2013 var året hvor klubben fyldte 10 år. Der blev købt nyt legetøj til svømmehallen, hvilket er blevet flittigt brugt
af os og svømmeklubben.

!

Den årlige tur i Kr. Himmelfartferien skulle gå til Skovlund Camping ved Båring Vig på Nordvestfyn, men måtte
desværre aflyses, da der var for få tilmeldte til, at turen kunne gennemføres. Til gengæld blev der i privat regi
arrangeret en dykkertur til Lundeborg med god tilslutning.

!
!
!
!
!
!
!

I september måned holdt vi jubilæumsarrangement ved Mariendal Strand. Det var et velbesøgt arrangement,
med blæst, masser af bølger og sejlads for store og små.
Lørdagene i svømmehallen startede op i september og der har været masser af muntre timer her.
Juleafslutningen med juletræ, godteposer og motoriseret gummibåd i svømmehallen var et hit, og der
manglede ikke noget i godteposerne.
Fastelavnsarrangementet er blevet afholdt med succes. Alle fik lov til at banke løs på tønden op til flere gange,
og til sidst fandt vi både en kattedronning og en kattekonge.
Vi har fået en fin ny hjemmeside hvor billeder og film kan nydes og arrangementer kan findes i kalenderen.
Bauer er blevet serviceret og kan fylde flasker på betryggende vis.
De gange, der i løbet af året er arrangeret dykning har antallet af aktive være ganske få. Der er et nyt initiativ fra
Lars, hvor der tilbydes båddyk og er et kærkomment tiltag. Der er også så småt ved at blive inviteret via vores
Facebook-gruppe, som bl.a. Bo bruger flittigt, for at lokke flere medlemmer i vandet.

!

Ellers har året nok mest været præget af en formand, der har haft alt for travlt og ikke har kunnet lægge det
samme antal timer i dykning og svømmehal, som han plejer. Det beklager jeg, men er rigtig glad for, at andre
har taget over og holdt gang i bl.a. familiearrangementer.

!
!
!

Tak til Poul, Kim, Jens og Lars. Tak til Kim for alt omkring hjemmeside og tak til Leander for at sætte gang i
livredderkurser.
Håber vi går en forrygende sæson i møde og at vi skal ses mange gange, ude som inde.
Beretningen blev godkendt
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3. Fremlæggelse af foreningens regnskab

!
!
!
!
!
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Regnskabet blev fremlagt af kassereren.
Årets resultat: underskud på 3900
Leje af svømmehal: 1,5 års leje medtaget. Sidst blev kun afregnet et halvt år da der var indført nyt
debitorsystem i Aarhus Kommune.
Formue: 19.500 kr.
Regnskabet blev taget til efterretning.

4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering

!
!
!
!
!

Budgettet blev fremlagt af kassereren.
Forsikring nedsat da det ikke giver mening at have de nu opsagte forsikringer. Indhold af forsikring
dobbeltcheckes af Jimmy og Frank for at undersøge, om der evt. skal suppleres med ny forsikring.
Forventet resultat: underskud på 1.600 kr.
Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag

!
!

Der var ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

!
!
!

Foreslås uændret
Kontingent vedtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

!
!
!
!

Formand: Jimmy Pedersen (genvalgt)
Kasserer: Kim Lauritsen (ikke på valg)
Øvrige:
• Jens Egeløkke Frederiksen
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• Lars Visti
• Web: Kim Malchau

8. Valg af suppleant samt valg af unge observatører

!

• Bo Thule (suppleant, turudvalg)
• Peter Sørensen (suppleant)
• Hanne (ungeobservatør)

!

9. Godkendelse af revisor

!
!
!

Henrik Bak vil gerne fortsætte som revisor.
Revisor blev godkendt

10. Eventuelt

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Kompressorlaug
Der blev snakket om, hvorvidt dykkerklubben skal købe sig ind i kompressorlauget med 1 eller flere andele.
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget
Kommende udgift: servicering (mærkbar udgift med nuværende økonomi).
Poul undersøger muligheden for at købe to andele.
Ture
Bo Glent-Thule indbyder jævnligt til dyk via klubbens gruppe på Facebook.
Der undersøges mulighed for at lave en tur til Langeland for både dykkere og familie inkl. børn.
• Der er mulighed for hytte, telt og campingvogn
• Tidspunkt: Sidste weekend i maj
Norge
• Der er tanker om en tur til efteråret (september)
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