DYKKERKLUBBEN POSEIDON-ALS
Generalforsamling, ordinær
Færgevej 71, Hardeshøj, DK- 6430 Nordborg

TILGÆNGELIG FOR MEDLEMMER

Nordborg, 28. februar 2016
Formandens beretning, ordinær generalforsamling 2016
Indledning: Jeg vil gerne byde jer alle velkomne til dette års generalforsamling. Vi har været igennem et
spændende år.
Bestyrelsen:
I dag består bestyrelsen af Hans Erik, Lasse, Ken, Poul, Jørn og jeg. Som suppleanter har vi Tommy og
Jesper. Vi er pt. I gang med at optimere bestyrelses arbejdet. Dette sker ved nogle opgave beskrivelser af de
faste opgaver og en god fordeling af arbejdet. Samtidig med at det nye system i hjemmesiden også vil kunne
lette nogle arbejdsgange. Opgave fordelingen vil blive lagt op på den nye hjemme side. Brug PP.
Visioner:
Vores 2016 visioner er: Udvikling af UV. Jagt og Fridykning – Hjemmesiden skal op at køre med alle
funktioner – Klubhuset skal blive færdigt – Vi skal have gang i nogle faste klubaftner – Gennemføre CMAS
1 & 2 samt NITROX og blender kursus – Skabe fundamentet for økonomien til sikre klubbens vigtigste
aktiver i fremtiden, ved hjælp af opsparing.
Klubhuset:
I 2015 har der også været mange opgaver i forbindelse med klubhuset. Der har været meget arbejde i at
lægge varmeslanger ud i vandet, her har Poul været en stor hjælp i projektet. Energi projektet blev indviet i
efteråret, det var dog ikke funktionsdygtigt på det tidspunkt. I dag køre anlægget, men vi kan ikke regulere
temperaturen, som vi ellers blev lovet. Derfor kæmper vi med hvilke tider de vil sætte varme på. Da vi ikke
kunne få den styring som vi blev lovet, foreslog jeg at der skulle være varme på fra kl. 10-23 Dette afslog de,
selv om varmen lukker automatisk hvis der ikke er folk i bygningen. Så vi arbejder på at vi får styr på
varmen. Der har været mange udfordringer med projektet, på grund af manglende information fra
projektlederen Finn Holst. Set fra vores side har projektledelsen været yderst uprofessionel. For bare at
nævne nogle eksempler, blokering af porten, manglende varme i bygningen, manglende rengøring, sand i
hele laden, ulovlige el installationer, Blokering af hele gården, manglende oprydning under montagen,
manglende kommunikation. Vi har derfor indkaldt kommunen til et opfølgende møde, så vi får en afklaring
på alle de løse ender. Vi har også fået lokalerne på stueplan i brug. Her er fiskeklubben flyttet ind, de er ved
at få indrettet deres lokaler. Det betyder at vi deles om køkkenet og entreen, så husk altid at efterlad det som
i selv vil modtage det. Klubben har så 1 salen og laden. Vi kan allerede se at vores klubhus bliver brugt mere
end det gjorde da vi havde til huse på Piledamsvej. Det er en dejlig udvikling. Vi mangler stadig at få lavet
nogle ting, men det kommer stille og roligt. Planen er at vi skal have lavet vores eget køkken i rummet ved
siden af kompressoren. De værelser der ikke bliver brugt på 1 sal skal males og bruges til sove rum, så vi kan
have gæster. Der skal lyde en stor tak til dem der har været med til at få klubhuset sat i stand.
Båden:
Et af vores store aktiver er vores både. Der har i 2015 været gang i en masse spændene dyk og aktiviteter.
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Der har som altid været vedligehold på vores både, nogle af tingene ville vi kunne afhjælpe, ved at folk
passede lidt mere på udstyret. Klubben er afhængige af de frivillige som er med til at stå for vedligeholdet,
heldigvis har vi nogle gode håndværkere med forskellige specialer, der skal lyde en stor tak for deres indsats.
Hvis vi skulle betale os fra alt, ville det blive alt for dyrt for klubben. I 2015 har bådene været brugt til
dykkerture, sikkerheds båd for kajak løb, Amaricans Cup Race i Dyvig, dykker udd. og Speedbådskurser.
Den store båd bliver også serviceret en gang årligt ved Pro-safe, den lille båd bliver serviceret efter behov.
På den måde sikre vi os at der er mindst mulige drift problemer og at de holder så længe som muligt.
Snorkel afd.:
Snorkeldykker afd. Har også haft et aktivt år. Før sommer ferien var der 19 aktive i afd. Efter ferien var der
10 tilbage i afd. På grund af at der var en del som skulle på efterskole. I Sommer perioden nåde de op på 10
dyk rundt om als, hvor der også var en båd tur. Det blev også til 2 CMAS 1 snorkeldykkercertifikater. I 2015
var sommerlejeren på Fynshoved, her deltog 8 fra klubben. Der bliver også holdt fast i traditionerne, som
Sommerafslutning, juleafslutning og tøndeslagning. Som noget nyt brugte snorkeldykkerne også vores
klubhus til at overnatte i, i januar måned. Hvor de hyggede sig med forskellige aktiviteter. Der skal lyde en
stor tak til holdet bag snorkeldykker afd. Vi håber at i vil fortsætte det gode arbejde.
Svømmehallen:
Vi er så heldige at have svømme tider 2 gange i ugen. Men for at vi kan bruge svømmehallen kræver det
også en livredder på kanten, uden dem ville vi ikke kunne have åbent i svømmehallen. Husk at desto flere vi
har til at tage livreddervagter, desto færre vagter skal man tage.
Web:
En af de store opgaver vi også har arbejdet med i 2015 og som vi endnu ikke er i mål med, er vores nye
hjemmeside. Der ligger mange spændene og brugbare funktioner i den nye hjemmeside. Vi er så småt
begyndt at bruge systemet. Lige nu har vi prioriteret vi følgende: Hold grupper / medlemsstyring – Lukket
referat menu – Booking. Så vi har endnu en del opgaver med siden. Men der skulle gerne ske en del i 2016
Holdet bag hjemmesiden er Lasse, Ken og jeg. Der skal lyde en tak til Lasse og Ken for at side og bruge tid
på hjemmesiden.
Speedbådskurser:
Jørn og Bjørn har afholdt to speedbådskurser sidste år. Vi kan se at markedet for kurser ikke længere er så
stort som det var før i tiden. Men vi tjener stadig gode penge på det. Speedbådskurserne er stadig med til at
give os et godt økonomisk tilskud. Så Jørns og Bjørns arbejde er vigtig for klubben. Derfor skal der lyde en
stor tak til dem. I ønskes hel og lykke med kurserne i 2016.
Økonomi:
Bestyrelsen har også været ved at gennemgå vores økonomi. Her har vi prøvet at se lidt ud i fremtiden, for at
se hvad vi evt. har af store udskrivninger og hvad der er et behov for at klubben kan eksistere. Her var vi
meget enige om at Kompressoren var 1 prioritet og Båden var 2 prioritet. Det fik os så til at se på hvornår vi
regner med at vi skal have udskiftet disse væsentlige ting. Kompressoren vil ca. have en leve tid på xx år og
båden vil ca. have en leve tid på xx år. For at vi udviser rettidig omhu bør vi have likviditet til at købe en ny
kompressor og båd når de er udtjente. I praktisk betyder det at vi skal have sparet penge op til henholdsvis en
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kompressor i xxxx og en båd i xxxx For at dette kan lade sig gøre har vi måtte finde en sikkerløsning på
dette. Hvis bestyrelsen vision om at have penge til at erstatte disse ting uden at det går ud over klubbens
drift, betyder det en mindre kontingent stigning. Dette vil blive præsenteret senere. Man kan jo selvfølgelig
altid tale om at vi til den tid vil kunne søge fonde, men det er ikke en sikker økonomisk støtte. Så det vil ikke
være ansvarlighed at satse på at vi kan få penge til udstyret den vej igennem. Så derfor håber vi på
generalforsamlingens opbakning til at gennemføre kontingent ændringerne.
Dykker ture:
Der har været udbudt en del dykker ture sidste år, generelt har vi et billede af at der har været en god
aktivitet. Det blev også til en enkel Norge tur. Vi håber på at der vil være en del dykkeraktivitet i det 2016.
Kurser og udd.:
Vi har også været aktive på udd. siden her har vi uddannet 5 CMAS 2 dykkere sidste år. Så er vi også gået i
gang med at uddanne Ken som CMAS 1 Instruktør. Instruktør gruppen består i dag af Poul, Jørn, Leif, Ken
og jeg. Der var også en gruppe i klubben som begynde at arbejde lidt i teknisk dykning, så det bliver
spændene og se hvad det udvikler sig til. Som noget nyt vil vi også til at arbejde med fridykning og U.V jagt.
Dette er en stor trend, og vil nok kunne skaffe en del nye medlemmer. Dette er Pouls projekt. I efteråret blev
klubbens CMAS 1 og 2 udd. Gennemgået af Jørn, Poul og jeg. Målet var at sikre kvaliteten af det produkt
der kom igennem uddannelsen. Vi var derfor enige om at for at være en god dykker, der er rustet til de
nordiske farvande, ville vi anbefale at man tog CMAS 1 og 2 samlet. De erfarings dyk der ligger imellem 1
og 2 har vi så udfyldt med nogle af de ting som var med i den gamle CMAS 2 udd. f.eks. T-kompas dyk,
svømme uden maske, frie opstigninger, ABC prøve i svømmehallen, Tov bane i Svømmehallen. Vi er i gang
med at afprøve konceptet nu. DSF er også inde og lave nogle ændringer i CMAS uddannelserne. F.eks.
kommer der nu til at stå at en CMAS 3 dykker må dykke til 56m. Hvor der før ikke var angivet nogen dybde
grænse, hvilket betyd at man som CMAS 3 dykker kunne dykke til det maksimale PO2 hvilket også er 56m.
Så er der også lagt op til at uddannelserne skal være nemmere og vi skal til at arbejde i specialty kurser. Det
bliver spændene at se hvordan det kommer til at fungere. Vi prøvede også at lave et specialty kursus i
klubben, et koldvands sikkerheds kursus, dette var der ikke meget opbakning til. Vi vil også arbejde lidt på at
få nogle DSF kurser til Nordals.
Als Stenrev:
For dem der har været ud at besøge Poseidons rev, kan man også se den gode udvikling. Så det er med stor
glæde at Als stenrev har modtaget 10,4 mio. kr. til at etablere 6 nye rev rundt om als. Så det er med stolt hed
at vi nu kan se tilbage på det første møde vi afholdt tilbage i 2010 Hvor visionen om at lave et kunstigt rev
blev født. Her blev der lavet en Rev gruppe som skulle starte projektet op. I sin tid bestod den af Poul,
Marius, Frank, Jørn og Hans Erik. Da tingene så begynde at gribe om sig og der kom penge med i spillet og
andre interessenter valgte man at oprette foreningen Als Stenrev, dette førte så til indvielse af det første rev i
2012 Dette rev blev også opkaldt efter klubben. Klubben har en stor andel i stenrevet og i de kommende rev.
Særligt har dem der er involveret i Als Stenrev fra klubben en stor del af æren. Der er tale om Poul der
startede som Projekt leder i vores gamle projekt gruppe og har været kasser i Als Stenrev siden starten, Så er
der også tale om Hans Erik og Frank som sider i bestyrelsen i Als Stenrev. Finn har også spillet en stor rolle i
projektet, han har igennem film og billeder været med til at hjælpe biologerne og DTU med at dokumentere
udviklingen. Jørn har også indgået i bestyrelsen i en periode og er altid behjælpelig når der skal filmes og
måles op. Derfor takker jeg Poul, Hans Erik, Frank, Finn og Jørn. På grund af at de har gjort vores vision til
virkelighed, samt repræsenterede klubben og været vedholdende igennem hele processen og den til tider
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svære proces.
Kompressor:
I 2015 har vores kompressor kørt ca. 97 timer, det svarer til en teoretisk luftmængde på 1.451.100 l.
Omregnet ville det ideelt betyder, at der er fyldt 645 15-liters flasker med 150 bar. I løbet af 2015 er der
brugt 9 flasker ilt, hvilket svarer til 90.000 liter. Der er i årets løb skiftet iltceller på båder tek-ox måler og
continox anlæg. I 2015 er der lavet tre filterskift på kompressoren samt andet eftersyn af kompressor
anlægget. I september var det årlige lovpligtige eftersyn af kompressoren, eftersynet udførtes af Bauer.
Luftanalysen var som sædvanlig uden anmærkninger. Vi kan takke Tommy for at vores kompressor og
NITROX anlæg køre så godt. Han bruger mange timer i løbet af et år på anlægget.
NITROX:
Vi bruger stadig meget NITROX, dette er et godt tegn for udviklingen af dykningen. Vi bliver dog nød til at
justere priserne på brugen af NITROX i fremtiden, da driften af dette ikke må give underskud, og det er
brugerne der skal betale omkostningerne. Der har været nogle prisstigninger på ilt og flaske lej samt
transport. Dette er grunden til at i vil blive præsenteret for en stigning på brugen af NITROX.
Fest udvalget:
Fest udvalget har også været aktive, der blev afholdt en julefrokost. Så har udvalget også været behjælpelige
når snorkel afd. Har haft brug for det. Der skal lyde en stor tak til Jesper der står for festudvalget. Vi har
fundet en mere til udvalget, så Ulla er kommet med i udvalget fra februar.
Medlemstal: Brug PP.
Kommende projekter:
Af kommende projekter kan jeg nævne Als fjord dag – Sportsdagen i Nord-Als Idrætscenter. Jeg håber at i
vil bakke op omkring vores projekter.
Ildsjæle:
Et af de store temaer i dansk idræt er faldene medlems tilgang og at det er svært at finde frivillige og ildsjæle
i foreningerne. I efter året var jeg på Aqua konference i idrættenshus ved Dansk Svømmeunion. Her var et af
de store temaer at skaffe frivillige til foreningerne. Her har DIF gang i nogle spændene projekter. Året før
talte vi om at klubsporten ikke er en trend der er oppe i tiden. Lige nu er mega trenden en sport som man slev
kan bestemme hvornår man dyrker. Eks. har fitness centre har en kæmpe fremgang. Men her har en klub som
vores også en styrke, da man selv kan sætte rammerne for hvornår man vil dyrke sin idræt. For at vende
tilbage til de frivillige er en af de nye tiltag at man kun deler små opgaver ud, sådan så det ikke virker for
uoverskueligt for medlemmer at involvere sig. Tilbage har vi så ildsjælene i foreningerne, som brænder for at
udvikle og drive foreningerne. Dem er der desværre bare få af og de er svære at få fat i. Derfor skal man som
forening passe på at foreningens ildsjæle ikke brænder ud. Hvordan gør man så det, det er en af de svære
opgaver at løfte som bestyrelse. Det gælder om at skabe positive oplevelser, glæde og fællesskab i det
frivillige arbejde og ikke mindst anerkendelse for sin indsats. Dette vil også være med til at tiltrække nye
frivillige. Ude på vægen i gangen, kan man se nogle af de anerkendelser der er delt ud i tidens løb Uden
ildsjæle som dem der hænger på vægen, ville det være umuligt at drive en forening. Dette er noget vi vil
have fortsat fokus på.
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DSF er også kommet på banen når der er tale om nye måde til at skaffe medlemmer på. Så det bliver
spændene at se hvordan vi kan bruge de nye ideer. Husk altid at dem der er færdige med at udvikle sig er
færdige. Vi må hele tiden tilpasse os til den verden vi lever i. Så afslutningsvis skal der lyde en stor tak til
bestyrelsen og alle de frivillige, der er med til at gøre det muligt.
På vegne af bestyrelsen
Thomas Evald, formand
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