
Generalforsamling 27. februar 2012 i klubhuset 

REFERAT 

Ordstyrer: Jens Peter Schou Nielsen 

1 – Valg af referent 

Torben Jastram 

 

2 – Formandens beretning 

2011 har været et stille og roligt år med pæn aktivitet. Tre nye CMAS-dykkere blev 

uddannet. Formanden har deltaget i forskellige møder omkring havnen og havnens 

brugere – bl.a. ud fra den tese, at havnens brugere står stærkere overfor for Aarhus 

Kommune, hvis brugerne er sammen som en enhed. 

Udvalg: 

Bådudvalget: Har planer om lidt vedligeholdelse af Pølsevognen, bl.a. nye vinduer. 

Juniorafdelingen: Har problemer, da der mangler ledere til svømmehallen fredag aften. 

Måske kan der findes en løsning ved at flytte tiden til onsdag aften. Formanden har taget 

kontakt til ”Bunden” m.h.p. et muligt samarbejde omkring juniorerne. 

Uddannelse: Et par nye CMAS 3 dykkere overvejer instruktøruddannelse. Vil fremover 

hjælpe lidt med undervisningen. 

Der har været indbrud i klubhuset, og tyvene løb med pengekassen. Ellers kun minimal 

skade, bl.a. på en dør. 

Formandens beretning godkendt. 

 

3 – Fremlæggelse af årsregnskab 

Formanden, som også er fungerende kasserer, fremlagde regnskabet, der stort set gik i nul 

i 2011. Spørgsmål til enkelte noter blev besvaret med tilfredsstillende forklaring. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 



4 – Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

5 – Fastsættelse af kontingent 

På baggrund af regnskabet blev det besluttet at fortsætte med det nuværende 

kontingentstørrelse. 

 

6 – Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer 

Peter Madsen genvalgt som formand. 

Hans Foldager genvalgt som bestyrelsesmedlem. Nyt bestyrelsesmedlem er Jonas 

Pedersen. Bestyrelsen består fremover af Peter Madsen (formand), Hans Foldager, Jonas 

Pedersen, Kristian Jaquet og Torben Jastram. Bestyrelsen konstituerer sig på 

førstkommende bestyrelsesmøde. 

Jesper Gyllensten genvalgt som suppleant. Ny suppleant blev Jonas Veje. 

Jens Peter Schou Nielsen og Bjarne Christensen genvalgt som revisorer. 

 

7 – Eventuelt 

a) Det blev igen til en længere snak om muligheden for at anskaffe en RIP (stor og hurtig 

gummibåd). Der blev talt både for og imod anskaffelsen, som efter nogles mening vil gøre 

klubben mere attraktiv (tiltrække nye medlemmer, forøge vores aktionsradius osv.).  Det 

økonomiske aspekt var naturligvis også oppe, da en RIP koster op mod 150.000 kr i 

anskaffelse. 

Et alternativ kunne være at leje en RIP i en af de andre klubber. Juggernaut vil gerne betale 

lejen, men deltagerne på de enkelte ture betaler selv brændstof.  

Et udvalg nedsat i 2011 skal arbejde videre på at undersøge mulighederne. Udvalget og 

bestyrelsen forventer at komme frem til et forslag inden sommerferien. Da evt. anskaffelse 

er en stor beslutning, vil det i givet fald blive op til generalforsamlingen. 

b) Efter en periode med mange gode beretningen fra ture og arrangementer, er aktiviteten 

på hjemmesiden faldet. Jonas Pedersen indkalder derfor i løbet af foråret til et 

”hjemmeside-hygge-arrangement”, hvor der bliver undervist i, hvordan man uploader på 



juggernaut.dk . Det vil forhåbentlig giver et løft til hjemmesiden, der er vores ansigt 

udadtil. 

c) Et turudvalg blev efterlyst. Jesper Gyllensteen og Jonas Pedersen lovede at stikke 

hovederne sammen m.h.p. dette. Formanden vil fremadrettet forsøge at arrangerer en eller 

to årlige ture med ”Svartloga”. 

d) Per Thorsen informerede om, at man fra Sportsdykkerforeningens side forventer, at 

færre fremover vil uddanne sig via CMAS-systemet. Til gengæld forventer man e 

tilstrømning af nye medlemmer, der har taget deres certifikater i det kommercielle system 

under ferierejser og lignende. 

Generalforsamlingen herefter afsluttet. 

Således ordene som jeg forstod dem. 

28. feb/Torben Jastram 


