
Referat fra Generalforsamling i Dykkerklubben Juggernaut 
Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00 

Dagsorden efter vedtægterne. 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Jens Peter Nielsen 
Referent: Erik Bossen 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med rettidigt varsel. 

2. Formandens beretning 
Vi har fejret 40 års jubilæum, som gav en del gaver og møder med gamle medlemmer. 

Der har mest været aktiviteter oven vandet fx prøvedyk i 20 fods container opstillet til formålet. Det synes 
folk var godt, så der er bud efter os ved breddeidrætskonference efter påske, hvor vi er spurgt, om vi vil 
tilbyde prøvedyk ved DGI huset, og desuden i 2018 i forbindelse med VM for olympiske bådklasser. 

Der var også tilbud om prøvedyk i svømmehallen i 1. halvår 2016.  

Der blev ikke blevet dykket så meget sidste år, men det bliver måske bedre i 2017, bl.a. fordi vi får gang i 
lidt uddannelse. Der skulle være rigeligt med deltagere. 

Det er ikke væltet ind med nye medlemmer. Vi er 32 medlemmer heraf 11 juniorer.  

Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
Bjarne fremlagde regnskabet. 
• Vi har genereret et underskud. 
• Vi har få muligheder på at ændre udgifterne (faste udgifter), så det er indtægterne skal øges. 
• Vi kan få indtægter på uddannelsen og Jesper har 7 elever. 
 
Jesper foreslog, at man kunne reducere udgiften på forsikringssummen af pølsevognen fx ved forsikring ved 
First (DSF). Man betaler 1,3 % årligt i afgift til staten. Det vil blive undersøgt, om man kan reducere 
forsikringssum eller præmie. Fundraising blev også foreslået. Man kunne søge sponsor eller fondsstøtte til 
ting, som kan erstatte driftsudgifter fx rejser eller uddannelser. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Behandling af indkommende forslag. 
Der er ikke indkommet forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent. 
Kontingentet fastholdes uændret. Man kan overveje kontingentforhøjelse i 2018, hvis der fortsat er 
underskud. Prisen for leje af klubhuset forhøjes til 400 kr. 



6. Valg af bestyrelse, 2 revisorer og 2 suppleanter. 
Nicolai og Jonas var på valg. Jonas og Nicolaj blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. 
Som revisorer blev Bjarne og Jens Peter genvalgt. 
Jesper Gyllensten og Kim Andersen blev genvalgt som suppleanter. 

7. Eventuelt 
Jens Peter foreslog et tilbud med en månedligt en fast svømmeaften (for de gamle medlemmer) en gang 
om måneden. Forsamlingen synes det var en god ide. 

Generalforsamlingen sluttede med, at Jens Peter takkede for god ro og orden. 
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