Generalforsamling den 30. januar 2015
1: Valg af dirigent: Kim Hansen der bekendtgjorde at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
2: Valg af stemmetællere: Ole og Anders Nøhr
3: Formandens beretning: se vedlagte bilag / godkendt af generalforsamlingen
4: Revideret regnskab blev fremlagt af Bjarne udvisende en formue på 18.713,69
Regnskabet blev godkendt ligesom næste års budget.
5: Indkomne forslag:
Ingen
6: Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg.
Næstformanden: O C Jørgensen ønskede ikke genvalg og Bill Clark blev valgt
Kasserer: Bjarne Krog ønskede genvalg og blev valgt
Bestyrelsesmedlem 1 : Ole Nørskov Madsen ønskede ikke genvalg og Mogens Larsen blev valgt
Bestyrelsesmedlem 2 : Jonas Madsen ønskede genvalg og blev valgt
7: Valg af udvalgsformænd:
Webudvalg: Jonas og TC
Turudvalg: Ole BS, menige: , Erik, Jonas W
Uddannelsesudvalg: Formand: Ole C Jørgensen Menige: Bill Clark, Rene Missel
Sikkerhedsudvalg: Formand: Jonas Wicky Menige: Mogens Øbo Larsen
8: Valg af suppleant til bestyrelsen: Torben (TC) og Rene Missel
9: Valg af revisorer og 1. suppleant
Anders Olsen, Claus B Rasmussen 1. Suppleant: Kim Kær Hansen
10: Eventuelt
På generalforsamlingen blev følgende drøftet:
Bjarne Krog orienterede om klubmæssig deltagelse i broløbet hvor vi skulle være frivillige dog med
løn og det til en timeløn på kr. 80 . Det ville alt andet lige give et bidrag til klubkassen og en god
oplevelse for os. Det blev antydet at mindst 10 medlemmer var et acceptabelt antal(Bjarne var
begyndt at regne )
Der blev spurgt en del ind til vores nye Nitroxanlæg af medlemmer der ikke direkte havde været
involveret i projektet, der blev svaret på en del af spørgsmålene, men det blev også understreget at
man selv skal deltage. Selvfølgelig skal alle have instruks i betjeningen og også have deres private
logon, men den manglende nitroxuddannelse vil i første omgang begrænse den til kun at bruge alm.
luft. Sommerturen eller planlægningen af denne blev også diskuteret og der var nogle for Smøgen
og andre for en tur til den sænkede færge i det sydfynske. Erik Malchin vil følge op på forslaget til
det sydfynske og undersøge overnatningsmuligheder samt leje af Rib i nærheden af dykkerstedet.
I løbet af foråret vil der til alle medlemmer via mail blive fremsendt et tur forslag hvor man kan
deltage i hele turen eller bare være til stede en dag hvis tiden ikke tillader andet.
Mødet blev afsluttet i god ro og orden

