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Bestyrelse: 
Formand: John Møller Nielsen 

Mobil: 
75 63 00 70 
25 44 64 73 

Næstformand Bent Heltborg 20 62 09 54 
Kasserer: Marianne Lykke Nielsen 75 63 00 70 
Bestyrelsesmedlem Jess Pedersen 40 38 74 72 
 Bo Laursen 40 20 25 53 

Kontaktpersoner i klubbens udvalg: 
Junior: Peter Mikkelsen 28 56 70 16 
Båd: Jesper Skou  Vinther    
Kompressor: Jess Pedersen 40 38 74 72 
Uddannelse: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Sikkerhed Jess Pedersen 40 38 74 72 
Arkæologi: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Blad: Jens Skovgaard 30 24 42 33 
Aktiviteter John Møller Nielsen 25 44 64 73 
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Kære Dykkere 
 
Af John Møller Nielsen
Så er vores 
kompressor lige blevet 
flyttet og serviceret. 
Den fungerer nu som 
den skal. Der var 
problemer med 

kølingen i det lille rum, så nu står den i 
køkkenet. Check de flasker som du har 
fyldt for nyligt, da der kan være vand i 
dem. 
Vi er nu ved at være klar til at komme i 
vandet igen, efter den lange milde vinter. 
Hold øje med mails med dykkerture…. 

 
Jeg skulle have været til Sharm el Sheikh 
næste uge, men de flyver desværre ikke 
derned, så det måtte blive et andet land i 
stedet for øv-øv-øv. 
Vores flasker er stadig til trykprøvning, 
men mon ikke de er retur omkring 1. april. 
Lad os håbe det, og lad os håbe på et 
godt dykkerforår. 
 

- Vel mødt i vandet - 

Divers do it deeper.... 

 
 
 

Generalforsamling 2014 
 
General forsamling 2014 Horsens 
Dykkerklub 
 
Formanden bød velkommen og forestod 
valg af dirigent jf. dagsordenens pkt. A 
 
Valgt:Jens 
 
Dirigenten konstaterede at: 
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
og iht. Vedtægterne 
Der var ikke indkommet forslag til 
behandling 
Der var ikke indkommet fuldmagter 
Den i vedtægterne fastsatte dagsorden 
var gældende for generalforsamlingen 
 
Dagsorden pkt. B Valg af sekretær for 
generalforsamlingen: 
Stefan blev valgt 
 
Dagsordenens pkt. C 
Formandens beretning 2013  
 

Traditionen tro, så startede januar måned 
med flaskeundervisning i svømmehallen, 
og nogle hårde teoridage i klublokalerne. 
Vi lagde hårdt ud med tre elever. 
Der blev uddelt CMAS * beviser, og et 
enkelt CMAS** bevis. 
Jeg var desværre ikke selv med til 
generalforsamlingen i 2013, men klubben 
fik så en ny CMAS** instruktør i stedet 
for. 
 
Vi måtte flytte til nye lokaler, langt fra de 
gamle centrale lokaler som vi havde før. 
Efter lidt flyttearbejde og klargøring af de 
nye lokaler, så må vi nok sande at de nye 
lokaler er meget bedre end de gamle. Vi 
har fået nyt køkken, og lavet et lille 
hyggelokale. Senere får vi nok også tømt 
de sidste flyttekasser. Efter et lille halvt 
års tid lykkedes det også at få nøgler til 
alle. 
 
Juniorafdelingen kører planmæssigt, og 
var som noget nyt i lang tid en tur i åbent 
vand. Vi sejlede rundt i gummibåden, og 
hyggede os med pølser og sodavand. 
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Sikkerheds -Jess sidder på spring for at 
få alle vores dykkerflasker tjekket og 
trykprøvet, så vi er klar til forårssæsonen. 
Husk at de skal afleveres adskilte og 
tomme. Jess er kommet med en pris for 
de flasker der skal trykprøves. 
 
Vi var på junitur til Gl. Ålbo, men denne 
gang var heldet ikke med os. Lillebælt 
bestod af brunt strømmende 
plumrervand, og indbød derfor ikke til de 
store dykkeroplevelser. Men vi havde da 
trods alt en hyggelig tur. 
Dette års tur til Gl. Ålbo bliver den 27-28-
29. juni, så det er en god ide at reservere 
hytter i god tid.  
 
2014 er mit 10. år som formand, og på 
den næste generalforsamling vil ordet 
genvalg ikke længere stå sammen med 
mit navn. Det er på tide at give posten 
videre, så vi ikke gror fast i sætninger 
som ”det plejer vi at gøre” og ”sådan er 
det bare”. Vi skal forny os som klub, og 
det kræver nye koste en gang i mellem, 
når de gamle koste mister deres 
momentum, som det så smart hedder i 
dag. 
Jeg vil gerne prøve at arrangere nogle 
flere ture, og sammen med DSF 
Dykkerudvalget, skulle vi gerne få en 
større palette af forskellige ture at vælge 
imellem. Der kommer ture både i maj og 
juni med Dykkerudvalget, så I slipper ikke 
helt for mig. 
Det har været 10 spændende år, med 
mange hyggelige stunder i klubben og 
ved de forskellige strande rundt omkring 
os, og det vil jeg personligt gerne sige tak 
for. 
 
Længere fremme i papirerne sidder listen 
over de personer der er i klubbens 
forskellige udvalg. Skulle der sidde nogen 
på spring der brænder for at få sit navn 
på tavlen, så er der i materialet her en 
liste over de udvalg der er i klubben.  
 
Lad os mødes ude i det blå, når vejret 
tillader det, og håbe på at 2014 bliver et 

godt og sikkert dykker år med masser af 
gode oplevelser. 
 
Tak for 2013 
Tak for hjælpen til alle ledere, trænere og 
instruktører. 
Tak til medlemmerne der deltager i 
aktiviteterne, og endnu engang godt nytår 
til alle. 
 
 
Formandens beretning enstemmigt 
godkendt 
 
Dagsordenens pkt. D 
Regnskab 
Overskud i år 14.000 kr. Der er ikke brugt 
mange penge. Kun til klublokalet med 
køkken osv. Kunne ikke få tilskud hertil 
fra kommunen. Til gengæld betaler vi ikke 
husleje her til forskel fra det tidligere 
klublokale.  
Medlemsantal ca. 50 seniorer og ca. 20 
juniorer. 
 
Opkrævning af kontingent vil for fremtiden 
blive fremsendt pr. mail sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
Kassebeholdninger 
Kompresser 42.503,50 
Bestyrelse underskud 23.393,09 
Juniorerne 58.901,06 
 
Underskud på bestyrelse skyldtes især 
omkostninger til indretning af nye lokaler 
samt et CMAS** instruktørkursus 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt 
 
Ingen indkomne forslag 
Ingen ændrings forslag 
Valg til bestyrelsen 
John blev særskilt valgt til formand 
Til bestyrelse valgtes 
Bent 
Marianne  
Jess 
Bo 
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(det blev oplyst, at bestyrelsen forventer 
uændret konstituering) 
 
Suppleanter 
Jesper 
Stefan 
 
H) Valg af revisorer og revisorsuppleant 
Bjarne 
Jens 
 
Revisorsuppleant 
Tommy 
 
Alle modtog genvalg 
 
Hermed erklærede dirigenten 
dagsordenen for gennemgået og spurgte 
om der var nogen, der havde generelle 
meddelelser til generalforsamlingen 
 
Bådudvalg: Jesper 

. 
Der var ikke yderligere og dirigenten gav 
ordet til formanden for afsluttende 
bemærkninger 
 
Formanden afsluttede med at fortælle, at 
der ligger et årshjul på nettet, hvor man 
kan se de faste aktiviteter- takkede for 
god ro og orden og så frem til at ses i 
vandet i den kommende sæson 
 
 
Jens Skovgaard 
Dirigent 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instruks for betjening af kompressor 
 
Kompressoren må kun betjenes af personer over 18 år 
Der må ikke ryges eller lignende i lokalet når kompressoren kører 
Der må kun fyldes godkendte flasker 
 
• Lås hængelåsen op med den udleverede kode 
• Træk gardinet fra og åbn vinduet 
• Placér flaskerne i holderen 
• Blæs lidt luft ud af flaskerne, og monter fyldeslangerne 
• Luk udluftningsskruerne på fyldeslangerne 
• Udluft de manuelle udluftningsskruer i et stykke køkkenrulle, da der kan være olieslam 

eller vand i dem 
• Adapter til DIN-kobling hænger på pladen i værkstedet, og hænges retur efter brug 
• Åbn for flasker og fyldeslanger 
• Tag høreværn på, og gør andre i lokalet opmærksom på at der startes 
• Tænd kompressoren på den grønne knap på betjeningsboksen 
• Kompressoren udlufter automatisk, og stopper når flasken er fyldt 
• Hvis flasken var tom fra start bør den efterfyldes når den er kølet af 
• Skriv dit navn i kompressorloggen og lås når du er færdig med at fylde. 
• Luk vinduet og træk gardinet for 
 
 
Horsens Dykkerklub 
Sikkerhedschefen 
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Efterårstur til Rødehavet 
Af Tommy Steentoft 
Jeg og min svigersøn har booket en live-
aboard med Atlantis Rejser. Turen 
hedder Sinai Nord og omfatter bl.a. dyk 
på det berømte vrag ”Thistle Gorm” samt 
dyk på koralrev. Hvis nogle fra klubben 

har lyst til at tage med, er det med 
Atlantis rejser. Afrejse fra Billund den 13. 
september 2014 kl. meget tidligt om 
morgenen. Bestil direkte hos Atlantis. 

 
Tommy 

 

Gl Ålbo 
Den traditionelle dykker-weekend-og-
familietur til Gl Ålbo er i år den sidste 
weekend i juni måned. Er du til luksus, så 
findes der udmærkede hytter til 4 
personer, men det gælder om at være 
hurtig med at bestille, for der er rift om 
dem. Man ankommer i løbet af fredag 
eftermiddag som det nu kan passe bedst. 
Vi plejer at have et aften/natdyk om 
fredagen og 2 – 3 dyk i løbet af lørdagen.  
 
Lørdag aften finder vi som regel sammen 
om et par griller og hygger os med at 
tilberede hvad hver enkelt nu har slæbt 
med. 
 

Søndag kan vi som regel nå et 
formiddagsdyk inden vi skal være ude af 
campingpladsen. 
 
Antallet af dyk afhænger alvorlig meget af 
hvordan Lillebælt har tænkt sig at opføre 
sig. Ved optimale forhold, er der mulighed 
for dybere dyk til CMAS**. Ellers er der 
mest at se på ved dybder mellem ca. 4 og  
ca.14 – 16 meter. 
 
Pladsreservering, bestilling af hytter m.m. 
forgår direkte til campingpladsen tlf: 7557 
1116 eller via campingpladsens 
hjemmeside. 

Nyt fra uddannelsesudvalget 
Af Jens Skovgaard 
Nu er årets elever færdige med den del af 
uddannelsen som foregår i 
svømmehallen. Nu venter vi bare på lidt 

varmere vand inde det går løs ude i det 
åbne vand. 
 

 
Dato kl: Mødested Aktivitet 
30-04-2014 kl18.30 Ishuset (Bugten 

ved Juelsminde) 
Intro åbent vand og stranddyk til ca. 3 m 

03-05-2014 kl 09.30 Ishuset Masketømning, genfind regulator, makkerånde i octopus, 
intro kompas og dyk til 6 meter 

04-05-2014  kl 09.30 As Vig ved  
Feriekolonien 

Intro til gummibåd, 100 m overflade 
Afbalancering overflade og  dyk  

10-05-2014 kl 09:30 Snaptun Marina Gummibådsdyk 12 m og bjergning. Der dykkes ved Hjarnø 
11-05-2013 kl 09.30 Sønderby Vragdyk Rene og Charlotte 
11-05-2014 kl 13.30 Sønderby Vragdyk Patrik og Jacob 
24-05-2014 kl 09.30 Sønderby Vragdyk Magnus + Hans Henrik 
25-05-2014 kl 09.30  Reservedato 
27. - 29. juni 2014 Gl. Ålbo Rutinedyk i Lillebælt 
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Kalenderen 2014 
Dato ugedag KL: Aktivitet Ansvarlig 
APRIL     

02-04-2014 Onsdag 20:00 Klubmøde Formanden 
06-04-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Carsten 
13-04-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt:Bo 
20-04-2014 Søndag XX:XX Svømmehal Påskeferie 
27-04-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Jess 
30-04-2014 Onsdag 18:30 Ishuset Uddannelsesdyk CMAS* 
     
Maj     

03-05-2014 Lørdag 09:30 Ishuset Uddannelsesdyk CMAS* 
04-05-2014 Søndag 09:30 As Vig ved 

feriekolonien 
Uddannelsesdyk CMAS* 

04-05-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Thorkild 
07-05-2014 Onsdag 20:00 Klubmøde Formanden 
10-05-2014 Lørdag 09:30 Snaptun Marina Uddannelsesdyk CMAS* 
11-05-2014 Søndag 09:30 Sønderby Uddannelsesdyk CMAS* 
  13:30 Sønderby Uddannelsesdyk CMAS* 
11-05-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Hans Henrik 
18-05-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Karin 
24-05-2014 Lørdag 09:30 Sønderby Uddannelsesdyk CMAS* 
25-05-2014 Søndag  Reservedag Uddannelsesdyk CMAS* 
25-05-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Ole Andersen 
     
JUNI     
01-06-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: Jens 
04-06-2014 Onsdag 20:00 Klubmøde Formanden 
08-06-2014 Søndag XX:XX Svømmehal  Pinseferie 
15-06-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt: John 
22-06-2014 Søndag 18:00 Svømmehal Vagt Michael F. Kofoed 
27-06-2014 
-29-06-2014 

Fredag 
-søndag 

 Gl Ålbo 
Camping  

Klubweekend. Dyk og 
familiehygge 

     
 

Næste nummer 
Indlæg til næste nummer sendes til Jens Skovgaard på mailadressen: 
jens.skovgaard@stofanet.dk  Senest mandag den 2. juni 2014 
 
 
 

 


