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Generalforsamling 27 januar 2023 
 

Tilstede: 14 medlemmer 

Formand Karina startede med at byde velkommen og derefter gik vi til den fastlagte agenda jf. vores 

vedtægter. 

 

Valg af dirigent 
Ole Madsen valgt. 

Første pkt. var at konstatere om indkaldelsen til generalforsamlingen overholdt gældende tidsfrist, hvilket 

hurtigt blev konstateret. 

Indkaldelse udsendt på mail 18/12-2022. 

 

Valg af stemmetællere 
Torben Christiansen og Per Hansen 

Formandens beretning 
Formandens beretning godkendt. 

Se bilag 

Revideret regnskab 
Der er 48 aktive medlemmer. 

År 2022 er blevet et investeringsår for klubben 

Underskud på  20.717,69 dkk i år men også store udgifter på 25.000,- dkk til ny motor til Alf og 13.500,- til 

ny varmepumpe. På kontoen efterfølgende 69.492,85 dkk og det er jo slet ikke så skidt. Spørgsmål om vi 

har skiftet til OK. Vi har stadig SEAS som EL-leverandør. 4 medlemmer havde sponseret 6.000,- dkk hver for 

på denne måde at gøre motorbytte på Alf realistisk. Svend, Per C, Mogens og Ole chr. 

Regnskabet er vedtaget. 

Indkomne forslag 
Ingen 

Valg til bestyrelsen 

Svend er genvalgt. 

Bjarne er genvalgt. 

Ole Chr. Er genvalgt. 
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Keld er valgt i stedet for Mogens. Mogens var indtrådt i bestyrelsen som 1 suppleant efter at Kim Jespersen 

i august havde meddelt at han udtrådte af bestyrelsen. 

Valg af udvalgsformænd 

Turudvalgsformand: Ole chr. 

Uddannelsesudvalget : Ole chr. 

Sikkerhedsudvalg: Ole Chr. 

IT- udvalg: Karina 

 

Valg af 2 suppleanter 

Første suppleant: Rene Missel 

Anden suppleant: Mogens øbo Larsen 

 

 

Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 

Anders Olsen 

Claus B Rasmussen 

suppleant: Kim Hansen 

 

 

Eventuelt 

Bjarne opfordrede til at alle kommer med input til sponsor. Ole Madsen henviste til ny motor til Alf. Kræver 

at der bliver lavet lidt arbejde i forvejen. Ole Madsen fik 1 dkk for Alf og en lille købmandskurv. Sussi synes 

også det var godt at vi beholdt Alf. Det var der stor opbakning omkring. Der var en bred enighed om at 

klubben sammen med en nyrenoveret Alf, har en strålende dykkerfremtid i sigte. 

Generalforsamlingen afsluttet kl 2137 i god ro og orden. 

 

På bestyrelsens vegne: Ole Chr. Jørgensen 

 

 

 


