GENERALFORSAMLING I BLOP
14. MARTS 2012 KL. 19.00
( Afholdt i klubbens lokaler beliggende Godthåbsvej 7 )

1 : DAGSORDEN :
2 : Det konstateres at Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Der er 15 stemmeberettigede
fremmødt.
3 : Valg af dirigent. Jørgen Madsen valgt.
4. Formandens beretning.v. Peter Holberg. Beretning om året der gik , og årets arrangementer i
klubben. Beretningen blev godkendt.
5 : Udvalgenes beretninger :
A : Instruktør – udvalget.v./ Niels E. Jensen . Der starter måske 1-2 på uddannelse i år . Samtidig
mangler 2 færdiggørelse fra sidste år. Beretningen blev godkendt.
B : Materiale – udvalget . v ./Peter Abildgren. Det udstyr klubben råder over fungerer. Man
holder fællesgrej på et minimum .Der skal skiftes filtre på kompressorerne mm. Beretningen
blev godkendt.
C : Klubhus – udvalget. V. Peder Kjer. Der har været noget svind i baren. Det er blevet rettet op
ved forskellige tiltag. Peder stopper som klubhusudvalgsformand efter denne generalforsamling.
Beretningen blev godkendt.
D : Svømmehalsudvalg. v. / Michael Ordell. Vi har det dybe bassin + sauna om mandagen , hvor
der bundsuges. Desuden en lørdagstime. Uv-rugby kører fint. Man ønsker dog en lang bane til
opvarmning , samt en evt. ekstra dag til træning i ugen. ( evt. onsdag ).Jacob har armbånd til
indgang ( 50 kr. i depositum ). Disse kan også fås ved henvendelse til Michael. Beretningen blev
godkendt,
6 : Fremlæggelse af regnskab. V / Jørgen Madsen. ( da kasserer P. Deleuran er fraværende ). Det
ser fornuftigt ud. Økonomien holdes i stram snor. Der skulle dog godt kunne bevilliges nogle
flere penge til svømmehalstimer.
Der er et ønske fra billags-kontrollanterne om at der forefindes 2 underskrifter på hjemtagelsessedlerne fra klubafterne. Regnskabet blev godkendt.
KLUBBEN ER VÆRT MED EN ØL ELLER VAND. ( Kort pause )
7 : Indkomne forslag : Ingen.
8 : Kontigent. Kontingentet stiger jfr. Sidste års vedtagelse på generalforsamlingen, med 30 kr.
9 : Valg af bestyrelse og udvalg :

A : Næstformand. Peter Abildgren genvalgt for 2 år.
B : Kasserer Peter Deleuran genvalgt for 2 år.
C : Menigt bestyrelsesmedlem Morten Kilde genvalgt for 1 år.
D : Bestyrelsesmedlems-suppleanter Niels E. Jensen og Rasmus Kongsstad blev genvalgt for 1 år.
E : Billagskontrollanter Jørgen Madsen og Jimmy Larsen blev begge genvalgt for 1 år.
F : Billagskontrollant – suppleant Henrik Holleufer blev genvalgt for 1 år.
G : Klubhusudvalgsformand Peder Kjer afgår. P. Holberg valgt for 1 år. Peter Deleuran står for
økonomien.
H : Uddannelsesudvalgs formand Niels E. Jensen genvalgt for 1 år.
I : Materialeudvalgsformand Peter Abildgren genvalgt for 1 år.
J : Svømmehalsudvalgsformand Michael Ordell og Jacob Hald valgt for 1 år.
Hjemmesiden. Niels E. Jensen genvalgt for 1 år.
10 : EVENTUELT.
Henstilling til bestyrelsen om at formænd fra udvalgene inviteres til at deltage i flere
bestyrelsesmøder.
Sammenlægning af dykkerklubber i området i fremtiden. ? Kan små klubber overleve , eller skal
der en sammenlægning til ? Mere samarbejde imellem klubberne. Evt. fælles svømmehal ? Evt.
flere fælles ture.
Der argumenteres frem og tilbage.
Jørgen Madsen må forlade generalforsamlingen. Ordstyrerposten overtages af Steffen.
Der drøftes deltagelse i FAMILIE-ACTION i svømmehallen i efteråret.
Deltagelse i BOAT-SHOW. ?
GENERALFORSAMLINGEN SLUTTER . Formand Peter Holberg takker for god ro og orden.

