
 

Referat fra Generalforsamling i Dykkerklubben Juggernaut 
mandag den 24. februar 2014 
 
Dagsorden efter vedtægterne.  

1. Valg af dirigent og referent  
Dirigent: Jens Peter Nielsen 

Referent: Erik Bossen 

2. Formandsberetning  
Det har været et stille år med flere aflysninger pga. få deltagere. 

Peter har deltaget i møder med kommunen, og sammen med Poul deltaget i workshop om 
indretning af området. Klubben ligger dumt pga. den kommende kanal. 

Juniorerne havde en kanon weekend i august med snorkling ved molerne, som er blevet bedre 
med det kunstige rev ved nordmolen. Mathias vil gerne med noget opbakning aktivere juniorerne 
mere end en weekend fx med pølsevognen. Jesper stiller gerne op fx en lørdag. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.  
Indtægter på 43.000 afspejler et nedadgående medlemstal. 

På klubhuset er der ikke brugt så mange penge, da vandet ikke løber længere. 

Diverse udgifter er blevet større, da kommune har skrevet regninger ud på svømmehal fra 2012. 
Bunden betaler halvdelen af udgiften til svømmehal. 

Der mangler at blive opkrævet betaling for materialer til kurser. 

Nitrox hviler i sig selv. 

Der er solgt noget bly, som er blevet til en indtægt. 

Alt i alt er det blevet til et lille underskud. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Behandling af indkommende forslag.  
Der var ingen indkomne forslag. 



5. Fastsættelse af kontingent.  
Det blev drøftet og stillet forslag om, at gyldigt studiekort giver 50 procent på kontingent dvs. 
udvidelse af to års rabatordninger. Forslaget blev vedtaget uden modstemmer. 

6. Valg af bestyrelse, 2 revisorer og 2 suppleanter.  
Valg af to bestyrelsesmedlemmer: 

Torben Jastram og Hans Foldager udtræder af bestyrelsen. 

Peter Madsen blev genvalgt som formand. 

Jonas Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Peter foreslog Mathias til bestyrelsen. Mathias blev valgt. 

Nicolai Kildal blev også valgt til bestyrelsen. 

Valg af to revisorer: Jens Peter og Bjarne blev genvalgt 

Valg af to suppleanter: Jesper blev genvalgt og Kim blev valgt. 

7. Eventuelt 
RIP-udvalg 

Jesper og Nicolai er i udvalget. 

En større båd i stedet for pølsevognen er blevet overvejet. Leje er en mulighed fx ved et 
dykkercenter. En mulighed er Bent Tovgaard Nielsen out4dive.dk 

Alternativ kunne også være i Jespers båd suppleret af gummibåden. 

Andet 

Det blev foreslået, at klubinformation, kontingentpriser og kontaktinformationer opslås på 
klubhuset. 

Per foreslår ”julefrokost” med formiddags-dyk den 21. juni som supplement til vinterjulefrokosten.  

Der bliver flaskeeftersyn i år. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 


