Generalforsamling den 25. januar 2013
1: Valg af dirigent: Kim Hansen der bekendtgjorde at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
2: Valg af stemmetællere: Ole Madsen og Per Hansen
3: Formandens beretning: se vedlagte bilag / godkendt af generalforsamlingen
4: Revideret regnskab blev fremlagt af Bjarne udvisende en formue på 61.178,39
Bjarne oplyste at der d.d. er 46 aktive og 19 passive medlemmer
Regnskabet blev godkendt
5: Indkomne forslag:
Ingen
6: De bestyrelsesmedlemmer der var på valg blev genvalgt med følgende:
Næstformand : Ole C. Jørgensen- Kasserer : Bjarne Krog - Bestyrelsesmedlem 1:
Ole Nørskov Madsen – Bestyrelsesmedlem 2: Jonas Madsen
7: Valg af udvalgsformænd:
Webudvalg: Jonas og TC
Turudvalg: Formand TC, menige: Mette, Erik, Bs
Uddannelsesudvalg: Formand: Ole C Jørgensen Menige: Jeppe, Bill Clark
Sikkerhedsudvalg: Formand: Jeppe B. Jensen Menige: Mette Nielsen og Mogens Øbo Larsen
8: Valg af suppleant til bestyrelsen: Torben (TC) og Mette Nielsen
9: Valg af revisorer og 1. suppleant
Anders Olsen, Claus B Rasmussen 1. Suppleant: Kim Kær Hansen
10: Eventuelt
På generalforsamlingen blev følgende drøftet:
Kim foreslog at den i vedtægterne nævnte mulighed med at stemme med fuldmagt skal
bortfalde, der kan stilles forslag om dette til næste generalforsamling
Endvidere blev det foreslået at de enkelte udvalg i lighed med formanden på generalforsamlingen
giver en orientering om aktiviteterne over hele året. Det kunne klarlægge eventuelle ikke
hensigtsmæssige rutiner i klubben og eventuelt korrigere disse. Såfremt der er hændelser der
vil få indflydelse på sikkerhedsniveauet dykkermæssigt bør disse selvfølgelig publiceres til samtlige
medlemmer så hurtigt som muligt. Ole(BS) ønskede at vor nye terrasse skulle indvies med maner i
form af en god middag frembragt af forslagsstilleren. ”det ser vi frem til”
Nitrox projektet fortsætter og Erik Malchin vil i løbet af kort tid fremsende ansøgning til flere fonde
for økonomisk tilskud til projektet.
Mødet blev afsluttet i god ro og orden

