
Generalforsamling den 27. januar 2012 
 
1: Valg af dirigent: Kim Hansen der bekendtgjorde at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
 
2: Valg af stemmetællere: TC og mette  
 
3: Formandens beretning: se vedlagte bilag / godkendt af generalforsamlingen 
 
4: Revideret regnskab blev fremlagt af Bjarne udvisende en formue på 47.273,33 
     Bjarne oplyste at der d.d. er 49 aktive og 21 passive medlemmer  
     Regnskabet blev godkendt 
 
5: Indkomne forslag:  
    1: Ændring i vedtægternes §9 vedr. formen for indkaldelse til generalforsamling 
        Til indkaldelse pr. E-mail-på hjemmeside samt opslag i klubhuset 
     2: Ændring i §10 vedr. ændring til ovenstående blev nedstemt 
     3: Ændring af §12 med følgende tekst: Alle ture i klubbens navn eller med klubbens mærke skal  
          foregå med dykkerleder. Såfremt der anvendes anden gas end atmosfærisk luft dvs. gas med 
          et oxygenindhold på over 21% , skal brugeren være uddannet til dette brug. Samtidig skal  
          brugerens trykflasker og ventiler til dette formål sendes til oxygenservice en gang årligt 
          Kontrollen og planlægningen med denne oxygenservice påhviler sikkerhedsudvalget. 
         
           
6: De bestyrelsesmedlemmer der var på valg blev genvalgt med følgende: 
    Formand: Michael , sekretær : Erik  materielforvalter : Jeppe 
 
7: Valg af udvalgsformænd : 
 
    Webudvalg: Jonas  og TC  
 
     Turudvalg: Formand: Finn Dan jensen menige: Claus brandmand , TC , Mette , Erik ,Bs   
      
     Uddannelsesudvalg: Formand: Ole C Jørgensen Menige: Jeppe, Ole Madsen 
 
    Sikkerhedsudvalg: Formand: Jeppe B. Jensen Menige:Claus Rasmussen og Mette Nielsen 
 
 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 
      Jeppe orienterede om nitroxudvalgets arbejde og kunne oplyse at den pris der var fremkommet 
      fra aquasyd var på 57.851 for det anlæg der optimalt opfyldte klubbens krav. 
      Formanden gav indtryk for at øl-gæld samt andet klods-køb skulle betales i nærmeste fremtid 
 
 
Mødet blev afsluttet i god ro og orden  



 


