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Kære dykkere 
Af John Møller Nielsen 
Nu er julen og nytåret overstået. 
Generalforsamlingen og nytårs-
kuren er nu også vel overstået. 
Der kom lidt andre navne på li-
sten, men ellers var der ikke de 
store ændringer. 
Formandens beretning for 2008 
kan ses længere inde i bladet. 
Hvis dit udstyr skulle trænge til 
en kærlig hånd, så er der stadig 
nogle mørke vinteraftener endnu. 

Uddannelsen starter i åbent vand i 
april måned, og alle er velkomne. 
Traditionen tro starter vi ved 
Ishuset i Juelsminde, hvis vejret 
tillader det. Følg med i kalende-
ren på internettet. 
Husk at få dine flasker efterset og 
trykprøvet, så de er klar til for-
året.  
 
- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 
 
 
 

  

Formandens beretning for 2008 
Traditionen tro, så startede ja-
nuar måned med flaskeunder-
visning i svømmehallen, og 
nogle hårde teoridage i klublo-
kalerne. 
De fleste kom igennem stra-
badserne, om end et par styk-
ker endnu ikke er helt færdige. 
Jeg mangler selv nogle speci-
elle dyk til mit CMAS***, 
men håber at jeg når dem her i 
foråret. Vi har også et par 
CMAS** aspiranter i gang, så 
mon ikke vi får dem færdige 
også. 
Vores CMAS* er i fuld gang 
med undervisningen, så Jens 

og jeg skal nok få tiden til at 
gå. 
 
Juniorafdelingen hører vi ikke 
så meget fra, men de har da 
hentet medaljer hjem fra ju-
niorlegene og deltaget i for-
bundets sommerlejr samt en 
fælles klubtur til Korsør. 
Lidt fastelavns- og juleløjer er 
det også blevet til. 
Der har været afholdt teori- og 
hygge weekender i klubloka-
lerne. 
Som et nyt koncept, så har der 
været hyggelige snorkelture 
med efterfølgende grill pølser 
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med det hele. Noget som nogle 
af os gamle også har haft glæ-
de af. 
Trænerne fik mulighed for en 
tur til Sverige, men måtte des-
værre melde fra pga. eksamen. 
 
Vi har fået en ny frisk iltflaske 
i oxyboksen, da den gamle fla-
ske ikke længere var godkendt. 
Jeg håber dog ikke at vi får 
brug for den. 
Carsten sidder på spring for at 
få alle vores dykkerflasker 
checket og trykprøvet, så vi er 
klar til forårssæsonen. 
 
Jeg var til DSF’s repræsentant-
skabsmøde i Odense i foråret, 
for at høre hvad Dansk Sports-
dykkerforbund har af visioner. 
De lagde op til større synlig-
hed, og lyst til at se tingene på 
nye måder, så nu må vi så se 
hvad der kommer ud af det. 
 
Jeg var også til repræsentant-
skabsmøde i Sportsam-
menslutningen i Horsens. 
De har også visioner og ønske 
om større synlighed, så det 
bliver spændende om der 
kommer nyt fra den kant, ud-
over den varslede kontingent-
stigning. 

 
Vi var på junitur til Gl. Ålbo, 
og som sædvanlig fik vi en 
masse gode dyk, og gummibå-
den blev brugt flittigt.  
Dette års tur til Gl. Ålbo bliver 
den 19-20-21. juni, så det er en 
god ide at reservere eventuelle 
hytter i god tid. Det er lidt se-
nere end vi plejer, men det er 
fordi at der er ferie i Tyskland 
på dette tidspunkt, og alt var 
optaget, eller skulle bookes for 
en hel uge.  
 
Vores kompressorluft er sendt 
til en luftanalyse, men jeg har 
endnu ikke hørt noget som 
helst fra forbundet, trods flere 
rykkere.  
Esben har truet med at lave et 
eftersyn på den, men i skri-
vende stund kender jeg ikke 
lige status. 
 
Klubben har indkøbt nogle 
forskellige bøger, der er til fri 
udlån. Bl. a. en PADI uddan-
nelses bog med forskellige 
specialiteter beskrevet. 
Dyk i bjergsøer, UV foto, 
dybde dyk osv. 
En ny bog fra forbundet der 
omhandler en masse gode 
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stranddyk i Danmark er også 
på vej. 
 
Jens har været på instruktør-
seminar i Vingsted, og har 
dermed fornyet sit instruktør-
bevis, så det gælder 5 år mere. 
Da vi i klubben kun råder over 
en enkelt instruktør, ville det 
være dejligt hvis nogen skulle 
få lyst til at uddanne sig til in-
struktør. Det kræver CMAS 
*** for at kunne starte. Jeg 
regner selv med at begynde på 
uddannelsen, men da jeg ikke 
har CMAS *** endnu, så bli-
ver det ikke før til næste år. 
Klubben betaler uddannelsen, 
som ikke er helt gratis. 
 
Det anbefales nu fra DSF at 
børneattester skal fornyes 
hvert år. Jeg er i gang med at 
forny alle attester i 2009, men 
regner ikke med at skulle for-
ny dem hvert år, da vi jo ikke 
er så mange trænere. Hvis no-
gen er uenig i den beslutning, 
så sig endelig til. Vi kan hur-
tigt oprette et børneattest ud-
valg. 
 
Vores klub er nu også oprettet 
på Facebook, og har da fået et 
par medlemmer. Sjovt nok, så 

er det medlemmer som vi i fle-
re år ikke har set i svømmehal-
len eller i åbent vand, men det 
er jo heller ikke så koldt ude i 
cyberspace. 
 
Vi har haft besøg fra en fri-
dykkerklub i Århus, som kom 
og underviste os i specielle 
vejrtræknings teknikker og en 
ny svømmestil. Vi aftalte at 
mødes igen senere for at få 
indøvet nogle flere teknikker.  
Vi indkøber et spirometer til at 
måle vores lungekapacitet, så 
vi kan se om træningen giver 
positive resultater. 
 
Skulle der sidde nogen på 
spring der brænder på at få sit 
navn på tavlen, så er der i ma-
terialet her en liste over de ud-
valg der er i klubben. Det kun-
ne jo være rart med nogle flere 
forskellige navne. 
 
Lad os mødes ude i det blå, når 
vejret tillader det, og håbe på 
at 2009 bliver et godt og sik-
kert dykker år med masser af 
gode oplevelser. 
 
Tak for 2008  
Tak for hjælpen til alle ledere, 
trænere og instruktører. 

HDK  6 
 
Tak til medlemmerne der del-
tager i aktiviteterne, og endnu 

engang godt nytår til alle. 

Generalforsamling i HDK d. 31.01.2009 
Traditionen tro blev general-
forsamlingen afholdt den sid-
ste lørdag i januar. Der var ll 
fremmødte medlemmer, såle-
des at den var beslutningsdyg-
tig i henhold til klubbens ved-
tægter. 
 
A) Jens blev valgt til dirigent. 
B) Esben blev valgt til refe-
rent. 
 
C) I sin egenskab af formand, 
fremlagde John herefter en de-
taljeret beretning over årets 
aktiviter i klubben. Den blev 
godkendt uden kritiske 
kommentarer, og er vedhæftet 
referatet. 
 
D) Herefter fremlagde Mari-
anne regnskabet for det for-
gangne år.Det var behørigt re-
videret af de kritiske revisorer, 
og viste et beskedent over-
skud. Det blev ligeledes god-
kendt uden væsentlige indven-
dinger. 
 
E) Indkomne forslag var der 
ingen af i år. 

F) Eftersom regnskabet viste 
god balance mellem indtægter 
og udgifter, blev det besluttet, 
at gebyrer og kontingenter for-
sætter uændret i 2009. 
 
G) Så var det tid til valg af be-
styrelse. 
Som formand genvalgtes John 
uden modkandidat. 
Øvrige bestyrelse:  
Bent (genvalgt) (næstformand) 
Marianne (genvalgt) (kasserer) 
Katrine (genvalgt) 
Karsten (nyvalgt) (erstatter 
Lars Binder) 
Best. supleanter:  
Daniel og Kent 
Revisorer: 
Bjarne og Jens 
Rev. supleant: Esben  
 
H) Eventuelt: Der er nye nøg-
ler til klublokalet på vej. De 
kan erhverves mod et deposi-
tum på kr. 150,- . Beløbet re-
funderes ved tiltagelevering. 
 
Herefter var der traditionen tro 
fastelavnsboller og varme 
drikke. 
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Førstehjælp 
Af Jess 
 
Ved klubmødet onsdag den 4. 
februar berørte vi emnet før-
stehjælp, og vi blev enige om 
at undersøge om der er tilslut-
ning til at starte et kursus op 
omkring førstehjælp. Vi ved 
alle at vi i hverdagen kan 
komme ud for at skulle yde 
førstehjælp, men spørgsmålet 
er om man også kan og tør. 
 
Beredskabsforbundet samt 
Dansk Røde Kors tilbyder et 

12 timer kursus i førstehjælp 
med kursusdiplom. Begge for-
bund kommer gerne til os hvis 
vi kan samle mellem12 og 16 
kursister. Prisen er 125 kr. pr. 
person (en meget lille pris for 
at redde et liv). Jeg opfordrer 
både senior og junior til at 
melde sig, vi satser på et kur-
sus i foråret.Tilmelding: For-
manden (John) 
Hilsen 
  Jess 

 

Luftanalyse 
 
Resultat af luftanalyse på klubbens kompressor 
Richard SHIFAUER Astra, Serie nr 1938923 årg; 1997 
 
Luftart målt enhed grænseværdi 
NOx 0 ppm 0,5 
CO 0 ppm 10 
CO2 300 ppm 500 
H2O 80 Mg/M3 100 
Olie 0 Mg/M3 0,3 
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Kalenderen 

    Marts     April     Maj 
01 Sø Jess 01 On Klubmøde 01 Fr   

02 Ma   02 To   02 Lø   

03 Ti   03 Fr   03 Sø Jess 

04 On Klubmøde 04 Lø   04 Ma   

05 To   05 Sø Kent 05 Ti   

06 Fr   06 Ma   06 On Klubmøde 

07 Lø   07 Ti   07 To   

08 Sø Thorkild 08 On   08 Fr St.Bededag 

09 Ma   09 To Skærtorsdag 09 Lø   

10 Ti   10 Fr Langfredag 10 Sø Thorkild 

11 On   11 Lø   11 Ma   

12 To   12 Sø Påskedag 12 Ti   

13 Fr   13 Ma 2.Påskedag 13 On   

14 Lø   14 Ti   14 To   

15 Sø Stefan 15 On   15 Fr   

16 Ma   16 To   16 Lø   

17 Ti   17 Fr   17 Sø Stefan 

18 On   18 Lø   18 Ma   

19 To   19 Sø Jens 19 Ti   

20 Fr   20 Ma   20 On   

21 Lø   21 Ti   21 To Kr.Himmelfart 

22 Sø Esben 22 On   22 Fr   

23 Ma   23 To   23 Lø   

24 Ti   24 Fr   24 Sø Esben 

25 On   25 Lø   25 Ma   

26 To   26 Sø John 26 Ti   

27 Fr   27 Ma   27 On   

28 Lø   28 Ti   28 To   

29 Sø Karin 29 On   29 Fr   

30 Ma   30 To   30 Lø   

31 Ti         31 Sø Pinsedag. Hal lukket 
 Indlæg til næste klubblad sendes pr mail til jens.skovgaard@stofanet.dk 
senest mandag den 11. maj 2009. 


