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Jeg vil gerne sige velkommen til generalforsamling 2016.
Året 2015 var et godt år for klubben på flere områder, hvor en af de vigtigste var at vi fik flere
medlemmer i klubben. Jeg kan huske hvordan vi for bare et par år siden, sad her og snakkede om
hvordan vi kunne tiltrække flere medlemmer til klubben. Personligt synes jeg at vi er en hyggelig
klub, hvor vi mødes og veksler historier samt hører hvordan det går med hinanden plus alt det
med dykning.
I 2015 fik vi Anders Rasmussen, Sussi og Jesper, Klaus og Thor som nye medlemmer. Det er
fantastisk at komme ind og se hvordan de har tilpasset sig her i klubben. Med deres humør, måde
at være på, deres egne kompetencer, og deres engagement har de i hvert fald styrket klubben.
I 2015 blev der holdt vores faste traditioner, Skt. Hans og Julefrokosten. Til Skt. Hans ved vi ikke,
hvor mange deltog, men der kunne ikke være flere på terrassen, og der var en masse af hygge.
Til vores julefrokost var vi 20, hvor der blevet spist, masse af hygge, og ”Robinson”, og pakkelegen.
Jeg vil også gerne takke Bjarne for sin indsats med ”Robinson” legen selvom jeg var den første der
røg ud.
Jeg vil gerne takke alle for jeres indsats og fantastiske humør og et specielt tak til jer der holder
kommunikation kørende, så vi andre ved hvornår tingene sker.
Ved udgangen af 2015 er vi nu 43 aktive betalende medlemmer.
I den tekniske ende har vi også haft et godt år. I flere år har vi arbejdet på at få et Nitrox Anlæg.
Det er kommet og det er godt i gang. Ved starten af Nytår 2016 er der en justering ved fyldning af
flasker på en takst til 20 kr. pr. Nitrox fyldning.
Midt i 2015 blev der lavet stort eftersyn på kompressoren. Der er lidt ridser i den ene cylinder,
men den kan bruges.
Vi fik en græsslåmaskine sponseret af Jesper og det takker vi meget for. Man kan nu slå græs i
sikkerhed.
Til sidst men ikke mindst, har Brutalis været til service.
Under uddannelse punkt i 2015 fik Anders Rasmussen et stjerne dykkercertifikat.
Det nye hold i 2016 er større end sidste års, blandet med dykkere som har erfaring og dem der er
helt nye. Et stjerne hold består af Jan, Bue, Marc, Inge og Jeanet, hvor det andet Stjerne hold
består af Keld, Sussi og Jesper.
Vores hold i år er stort og jeg vil gerne takke alle der støtter holdet hver fredag ved at møde op i
svømmehallen, mens de er under uddannelse. Plus, jeg vil gerne takke Ole og Klaus vores
instruktører, for deres indsats og at de sikrer at alle får den bedste uddannelse samt instruktioner i
sikkerhed.

Jeg vil gerne sige lidt mere ang. sikkerhed. Jeg synes at de dykker vi har i klubben er dygtige og har
en god erfaring i alle slags typer af dyk. Om de hedder havne dyk, Grønsund, Klinten eller
Østersøen har vi her i klubben en stor respekt for den sport vi elsker. En sport der kræver fokus og
opmærksomhed hele tiden, hvor vi har ansvar for os selv samt de andre vi dykker med. Jeg mener
at vores niveau af uddannelse og viden om sikkerhed gør os i stand til, at kunne klare de fleste
situationer vi kunne befinde os.
I 2015 havde vi to tilfælde hvor dykkere befandt sig i vanskelige situationer. Den ene var Anders,
elev, sprængt sin trommehinde på neddykning. Den anden situation var hvor et dykker hold som
befandt sig i en vanskelig situation på en sænket færge ude fra Fyn, var nødt til at tage en
beslutning, der vil bringe dem til sikkerhed.
I begge episoder tog alle de dykkere der var involveret den rigtig beslutning for at komme væk fra
fare eller forhindre ulykken (i Anders tilfald). Dem der var involveret fulgte proceduren ved at
udfylde en rapport om hvad der var sket, hvem var involveret, hvad blev gjort og drøftet hvad
kunne man har gjort anderledes. Det har også vist os at vores sport ikke er ufarlig, men pga.
træning, rutine dykning og opmærksomhed ang. sikkerhed, kan vores dykkerer med erfaringer
træffe beslutninger i vanskelig situationer og fører alle til sikkerhed. Spørgsmålet fra mig er, om vi
kan gøre det endnu bedre?
I de kommende bestyrelsesmøder vil jeg gerne tage dette emne op for at drøfte om vi kan gøre
vores uddannelsessystem bedre. Ikke kun for dem der skal lære dykning for første gange, men
også for os der har erfaring.
Der har været flere ture i 2015. Turene har fundet sted ved Klinten og Grønsund. Flere gange har
turene til Østersøen blevet ændret pga. vejret, og man har i stedet taget til Klinten og Grønsund.
Der var en klubtur til færgen Ærøsund i det Sydfynske, som var en stor succes. Der var også et par
dykkerer, der tog en tur til Smögen. Og som nævnt før, var der er en tur til Tenerife i påsken 2016.
Selvom jeg ikke har dykket i år, har jeg hørt flere gange hvor gode de ture har været, især ved
Klinten.
Det sidste emne jeg har er vores økonomi, som Bjarne om lidt vil gå meget mere i detalje. 2015
har været et godt år. Vi afslutter året med et meget fornuftigt tal. En af grundene til vores tal ser
så gode ud er, at vi var med i broløbet. Her tjente klubben over 5.000 kr. Det var en hyggelig dag,
hvor vi havde en nem opgave. Vejret drillede os meget og vi blev våde, men hyggeligt var det.
Bjarne, jeg vil gerne takke dig for din indsats og dit engagement i ”projekt bro løb”.

Til slut, vil jeg gerne sige at 2015 har været et fantastisk år for Møns Sportsdykkerklub. Vores
medlemstal er steget, vi har fået et Nitrox anlæg, kompressoren har haft eftersyn, vores både har
været til service, og vi har en græsslåmaskine der virker og er sikker. Sidste år uddannede vi kun
en elev, men vi er godt i gang i år med et større hold. Både Ole B.S. og Klaus samt dem der støtter
op omkring vores elever hver fredag, arbejder hårdt for at sikre eleverne får en god uddannelse

samt en stor respekt for sporten. Selvom vejret drillede var der stadigvæk gode ture til at benytte
sig af, samt den der er planlagt her i påsken.
Jeg vil gerne takke alle for deres arbejde, humør, og engagement for at gøre Møns
Sportsdykkerklub til det den er. En klub som tager dykning seriøst og samtid har den hyggelig
social side, og hvor man føles velkommen og kan være sig selv.
Med venlig hilsen,

Bill Clark
(Formand)

