Beretning Møns Sportsdykkerklub 2018
Dykker Året startede som sædvanlig med Prøvedyk og start med undervisning
af nye elever i svømmehallen og teori i klubben vi startede, Interessen var
udmærket men kun en ville modtage undervisning for at blive sportsdykker til
gengæld var det måske personlig rekord for Ole da han var et naturtalent og
blev 1 * sportsdykker på rekord tid, og så havde vi også et hængeparti fra sidste
år med 3 i den rigtige alder som gennemførte de sidste pragtigste øvelser og fik
en stjerne mere og certifikat på at være 2 * sportsdykker

Kalender har været godt fyldt op med ture som var højt på ønskeseddel og med
lidt ombytning efter vejret som vanlig har sæsonen været fin dog med et par
nye steder som vi så må prøve om vejret vil i 18.
De faste vrag har vi været ude og se til om alt er som det plejer, klinten er flittig
blevet besøgt som altid er fantastisk at besøge, ligesom Grønsund strøm fræs er
en fast del af sommerens program.
Klubben var arrangør på et Mikkel Beha Eriksen arrangement på Stars i foråret
som var totalt udsolgt og derfor gav et fint extra bidrag til klubbens virke og vi
fik ros for at arbejde godt sammen og få noget fra hånden i en fart, vi havde
også i 17 et par ture uden for Møn, en forårs tur til Malta fantastisk tur med
rigtig flot natur både under og over vandet, og en efterårs tur til Smøken i
Sverige som altid er dykker sikker og i år med højt og stille vejr et extra plus, nok
ikke sidste gang.
Også i år har vi deltaget i aktiv havn som i år var på havnen i Præstø med en lille
stand og med vores båd som blikfang vi havde en god snak med interesseret
måske nye dykkere.
Der har også været et hold afsted på tur med en instruktør i UV jagt de havde en
god dag og beretter lidt om hvor fantastisk det er, og forskellen når man har
flasker på og måske larmer mere, og derfor ser flere fisk uden flasker, måske vi
skal reklamere lidt mere for dette, at det er noget som vi også har nogen som
kan og gør.
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Vi var også tildelt 4 pladser på et 7 timers første hjælp kursus i Møns hallen så
nogen også er opdateret på dette punkt.
Vi har diskuteret en del den sidste tid omkring vores betaling for luft som er
gået i vasken måske sammen med en gammel PC. og meget har været fremme
omkring hvordan vi skal få genoptaget det, meget har været oppe og vende bl.a.
som vi altid har gjort taste ind lægge sammen o.v.s. eller købe et program til
vores anlæg som også skal vedligeholdes.
Så som det er lige nu med vores økonomi, har vi bestemt at al tidligere forbrug
af luft bliver ikke udregnet og opkrævet dog skal man stadig afregne ilt som
hidtil indtil 31/12 2017. men fra 1/1 2018. kan man vælge at betale 20 kr. for en
fyldning med alm. Luft, fylder man med extra ilt lægger man 20 kr. mere, men
man kan også vælge at købe et VIP luft abonnement som koster 300 kr. for alt
det luft man har brug for, og et VIP nitrox abonnement til 200 kr. mere. Så for
500 kr. kan man fylde alt det man har brug for til eget forbrug af luft og nitrox.
Så følger det ca. som det meste kører i klubben, brugerbetaling service på
kompressor flaskeleje og ilt. Ligesom med indtægter for at sejle med på tur kan
betale brændstof og service.
Vi har stadig et hængeparti efter højvande hvor vandet lige var oppe og kysse
bunden af vores hus. Taksator mente ikke vi behøvede at gøre noget men holde
det under observation men i efteråret var det stadig vådt og det er besluttet at
gulvet skal op og nyt tørt isolering og gulv lægges.

Vi havde også fået samlet et lille hold til at hjælpe på Klinten til Xterra stævnet
med et fint honorar til klubben til følge.
En klub som Møns sportsdykkerklub er afhængig af at nogen gør noget extra og
med fare for at glemme noget vil jeg alligevel gerne nævne nogle opgaver som
vi har klaret, vi har lige malet klubhuset rødt og klarede det på en dag imellem
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regnbyger inkl. Hjemmelavet mad. Ugen efter kunne man se at vinduer pludselig
også var nymalet så flotte tak.
Vi har et Alf udvalg som har sørget for at vi har fået mange gode hyggelige ture
til Klinten og vi må ikke glemme vores Alf sponsor tak.
Vi er de glade ejere af Brutalis det kostede meget blod og sved og forhandling
både ved køb og da den fik ny motor og også da dem var blevet lidt træt og
utæt i bunden, og ikke mindst den måde den er låst fast og sikret tak.
Vi kan også fylde luft på vores flasker i fin kvalitet også tilsat extra ilt op til 40 %
som hjælper så man ikke bliver så belastet med kvælstof.
En har i 17 endelig fået hul igennem til en fond og fået tildelt 15 000.- kr. til
uddannelses udstyr fra Nordea fonden tak herfra.
Vi er den glade klub som har en cmas instruktør til at stå for uddannelsen af nye
Sports dykkere til klubben og som nu også kan stå for uddannelsen og
udstedelse af nitrox bevis tak.
Vi har også fået vores egen rejse planlægger og pris forhandler som nu for 3
gang har arrangeret en forårstur til næsten varmen til meget fordelagtig pris så
vi nu næsten lægger klubben øde tak.
Vi har også medlemmer som selv planlægger og udfører forskellige opgaver det
være sig græsslåning en tur med buskrydder vask af terrasse eller en gang
støvsugning når det trænger tak.
Jeg vil stadig opfordre alle til at gøre så man jævnligt kigger i kalender for at
holde sig orienteret om ture eller aktivitet som er planlagt og melder sig til så
man ikke bliver så overrasket over aflysning på grund af at man ikke kan tælle til
4, dog bliver der altid sendt en sms som reminder og eller aflysning af
dykkerleder til pågældende tur til alle som står på vores SMS liste som TC er
mand for at opdatere hvis man vil på, mest til små korte beskeder.
Og så vil jeg her opfordre alle til, at har man en god ide til dyk eller anden
aktivitet skal man bare prøve at komme til turudvalg eller mig så vi kan kigge på
det.
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Og så vil jeg slutte af med at ønske os et godt og aktivt dykker år i 2018.

Formanden for Møns Sportsdykkerklub.

