Disse to smukke billeder, samt det på forsiden, er taget af vores nye medlem, Jørn
Ari. Jørn interesserer sig for nøgensnegle og har sin egen hjemmeside, hvor I kan se
mere. www.nudibranchia.dk
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Generalforsamling i Frømandsklubben
Kon-Tiki den 24. februar 2016
Da der klokken 19:00 var få fremmødte, udsættes generalforsamlingen ca. 20 minutter. Der er ualmindeligt få deltagere. Der er ikke
umiddelbart nogen forklaring på
dette udover at det er uge 8, der
er vinterferie uge.
Fremødte: Finn, Kurt, Thomas
K, Bjarne, Stig K., Søren-Peder,
Tina, Jørn, Jimmy, John, Poul,
Det konstateres at der er 8 aktive
med stemmeret tilstede, desuden
er der afgivet 2 fuldmagter.
1. Valg af dirigent
Kurt vælges, der er ikke modkandidater. Referent Thomas K. Kurt
konstaterer at der er indkaldt rettidigt til generalforsamling. Samt at
regnskab har været tilgængeligt
rettidigt. Beretninger fra alle udvalg skal ifølge lovene foreligge
senest 14 dage før generalforsamling. Dette har ikke været tilfældet. De fremmødte godkender

at afholde generalforsamling på
trods af dette.
2. Bestyrelsens beretning
Jeg har været ret spændt på hvor
mange der mon dukkede op i aften. En del af den faste klike har
valgt at holder ferie eller lignende
i denne uge. Forstå det, hvem der
kan. Og alligevel er det bemærkelsesværdigt at der ikke er flere i
år. Økonomien har holdt fint i år
fordi vi har været gode – og heldige. Ingen store udgifter til materielle og kompressorservice er først
her i 2016. Bestyrelsen er faktisk
godt tilfreds med årsresultatet.
Mere om det under næste punkt.
Koblingsproblemer med Dykmobilen drillede os i længere tid
og vi fik bilen tjekket af flere personer og på værksted. Vi fandt
ingen fejl og har derfor ikke ændret noget. Der er stadig fokus på
at båden slingrer ved høj hastig-
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hed og det næste vi vil gøre er at
få skiftet hjul og dæk (vi har dæk
på loftet). Dykkermæssigt har vi
ikke været heldige med vejret –
og det er jo ret vigtigt når man
ikke har ret mange ture på programmet. Og så alligevel. Ifølge
kalenderen har der været 24 arrangementer i løbet af året. 11
dykkerture. 5½ aflyst! 5 udendørs
klubaftner. 2 aflyst 8 øvrige arrangementer Langelandsturen Fotosafari + 2 x Rødehavet + Svømmehal + noget træningssejlads
med Alu’en Nogle gange sker der
mange små aktiviteter i det stille
og jeg har derfor i år valgt at nævne nogle personers konkrete bidrag. Det betyder ikke at andres
bidrag i det daglige betyder mindre. Snarere tværtimod. At være
trofast på klubaftenerne er i sig
selv af stor betydning. Kurt og
Thomas har doneret gasgrill og
gasflaske så vi lidt nemmere kan
grille i gården eller på strandturene. Jørgen V har skaffet reservehjul og dunkraft til Dykmobilen –
nu skal vi bare huske at få det
med. Jørgen har også fikset toilettet. Jørgen og Thomas har hjulpet
med at få bedre lys i garagen.
Stig Sørensen har også ydet en
stor indsats og opbakning med
arrangementer og engagement.
Han har også taget initiativ til at vi
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bruger FB lidt mere til at annoncer
nogle af vores ture og andre arrangementer. Dannebrogsaftenen
i sidste uge gav netop en del deltagere via FB. Og en stor cadeaux til Keld for at levere en så
fin Boblen hver gang. Han har det
ikke altid lige nemt når der ikke er
så mange indlæg, men resultatet
bliver altid godt. Lad det samtidig
være en opfordring til at der skrives bare en lille smule fra de ture
og arrangementer som trods alt
løber af stabelen. Jeg satser stadig på kvartalsvise udgivelser. 2
Jimmy kommer fra baghjul og
byder ind med flere god initiativer
med dyk i Den blå Planet og et
stort anlagt arrangement til april
med prøvedyk for hans arbejdsplads. Flemming kommer også
lidt fra baghjul og har igen budt op
til dyk lidt tidligt på sæsonen. Vi
kommer til bestyrelsesvalget lige
om snart og der er et par ledige
pladser. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Bjørn
og Søren Peder for deres indsats
i løbet af året. Der har også været
en række jubilæer i løbet af året. I
foråret deltog vi i Rødovre Sportsdykkerklub 40 års jubilæum. I
sommers deltog vi ikke DSF’s 50
års jubilæumsaktiviteter. Hhmm.
Det gjorde vi så til gengæld da
Lions holdt 50 års jubilæum på

rådhuset. Lidt men godt! Og så
har vi for nylig fået et par nye
medlemmer i Tina, Jørn og Kim,
som vi venter os meget af. De
venter sig til gengæld også meget
af os i form at dykkerture – også
tidligt på sæsonen – men også
god aktivitet i løbet af året. Det vil
vi gerne leve op til – så hermed er
opfordringen givet videre til alle
om at lave ture eller i hvert fald
deltage i 1-2 ture i løbet af året.
Og her kan der også blive brug
for at man tager en tørn med at
hjælpe på turen selvom man ikke
lige har tænkt sig at dykke den
dag. Det var så et hurtigt resume
over året der gik i Frømandsklubben Kon-tiki. Der er igen bemærkninger og beretningen godkendes.
3. Kasserens beretning og godkendelse af årsregnskab
Kurt konstaterede at det har været et godt og heldigt år – ingen
uventede udgifter og kompressoreftersyn samt nyt ilt falder i 2016.
Kurt forklarede de væsentligste
posteringer og redegjorde for at
DSF2016 er bogført i 2015 fordi
betalingen blev foretaget i 2015. I
2016 budgetteres til gengæld ikke
med posten. Vores regnskabsark
er fra tid til anden lidt af en udfordring, det forsøges forbedret i det

kommende år. Årsregnskabet
blev herefter godkendt. 4. Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår at fjerne rabat til passive på
SU og pension. Ingen stemmer
imod, og det er vedtaget. Der er
ikke indkommet andre forslag.
5. Budget
Kurt gennemgår budgettet. Det er
svært at gøre ret meget ved de
faste udgifter til forsikring og materiel, da vi allerede har haft udgifterne til kompressoreftersyn og ilt.
Vi får nok et lille underskud i 2016
men vi er godt kørende på likviditeten. Jimmy påpeger en mindre
fejl i indtægter. Sum passer ikke
med de enkelte poster. Ligner en
overførselsfejl i det famøse regneark. Der er formentlig udeladt
en post i budgettet der præsenteres. Budgettet vedtaget. Kontingenter Bestyrelsen foreslår
uændrede kontingenter. Vedtaget.
6 Valg af kasserer og to bestyrelsesmedlemmer (lige årstal)
Kasserer: Kurt vil fortsætte medmindre der er andre, der ønsker
at overtage. Det er der ikke, og
Kurt er dermed valgt.
Bestyrelsesmedlemmer: Bjørn og
Søren Peder ønsker at forlade
bestyrelsen.
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Bjørn er på valg. Jimmy vælges,
for en periode på 2 år.
Stig S. vælges for en periode på 1
år.
Thomas K. Genvælges for 2 år.
7. Valg af suppleanter
Flemming A. Vælges.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jesper genvalgt som revisor uden
modkandidater. Revisorsuppleant: Poul genvalgt.
Pause
Den sædvanlig gode og stemningsfulde forplejning.
Beretning fra udvalg
Finn gennemgik udvalgsberetningerne via powerpoint – store som
små. (se menuen på www)
Materiel: Lars Sander
Foto: Stig Sørensen
IT: Stig Sørensen
Materiel: Lars Sander
Redaktion: Finn og Stig S. flere
indlæg ønskes. Kvartals udgivelser af Boblen er passende.
Sikkerhed: Jon Lindecrone
Tur-udvalg: Finn, Søren Peder,
Flemming. Fælles og individuelle
planlagte, flest først på året. Medlems deltagelse i ture efterlyses.
Onsdags udendørsaftner med
god deltagelse.
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Ungdoms: Finn. Store Legedag.
Målet er at deltage hvert andet år.
Anden søndag i maj. Beretninger
vedtaget.
Valg af udvalgsformænd
Foto: Stig S. formand. Jørn vil
gerne indgå i udvalget
IT: Stig S. genvælges.
Materiel: Lars vil gerne fortsætte.
Ingen modkandidater. Lars genvalgt.
Redaktion: Finn og Stig S. Genvalgt
Sikkerhedsudvalg: Jon Lindecrone, genvalgt.
Turudvalg: Finn, Flemming A. og
Jørn valgt.
Uddannelsesudvalg: Bestyrelsen genvalgt uden modkandidater.
Ungdom: Finn (formandsopgave)
Evt.
Flaskecheck hvornår? Undersøges
med Jon L. Jimmy fortæller kort om
2xprøvedyk 10.4. og 24.4. Mere
følger snarest og der er behov for 8
-10 dykker med eget udstyr til at
hjælpe. Vi lejer udstyr til deltagerne
via ScubaGear. Finn minder om
Baracudas foredrag og spisning
den 10. marts.
Der kommer opslag med mere
info. Dirigenten takkede for god ro
og orden.

En Fantastisk aften
Med deltagelse af vores venskabsklubber, arrangeret af Stig
Sørensen

Aftenens tema var fundet
af linieskibet Dannebroge,
som blev gjort af Kon-Tiki
i 1984.
Her viser Stig kameraet,
som aftenens film var
optaget med.

Her fremviser vores æresmedlem Arne Hagedorn
den selvkonstruerede
lampe som blev brugt ved
optagelsen af filmen.

Foredraget blev holdt af
orkogskaptajn Palle Nielsen. Palle er en fantastisk
fortæller og fortalte på
malende vis om slaget i
Køge Bugt.
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Bestyrelsen

Udvalg

Formand: Finn B. Nielsen
Lodager 20. 2620 Albertslund
Tlf.: 43 64 90 86. Mobil 24 89 65 00
E-mail: finn.kontiki@gmail.com

Fotoudvalg: Stig Sørensen
Telefon: 36 49 91 26, 26 14 91 26.
E-mail: foto@kon-tiki.dk
IT-udvalg: Stig Sørensen

Kasserer: Kurt Thomsen
Parklodden 45. 2760 Måløv
Tlf.: Mobil 20 25 35 26
E-mail: kurt@bachthomsen.dk
Næstformand: Thomas Knudsen
Randager 72. 2620 Albertslund
Tlf. 43 62 66 82. Mobil: 20 69 00 70
E-mail: pil.thk@gmail.com

Telefon: 36 49 91 26, 26 14 91 26.
E-mail: it@kon-tiki.dk
Materialeudvalg: Lars Sander
Telefon: 36 30 00 54, 40 28 90 24
E-mail: materiel@kon-tiki.dk
Redaktionsudvalg:
Finn Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Jimmy Boysen
Rødkælkevej 208 2600 Glostrup
Mobil 22 24 14 87
E-mail: boysen600@hotmail.com

Stig Sørensen
E-mail: redaktion@kon-tiki.dk
Sikkerhedsudvalg: Jon Lindecrona
Telefon: 36492204, 22715647

Bestyrelsesmedlem: Stig Sørensen
Sognegårds Alle 46 1.th. 2650 Hvidovre
Mobil 26149126
E-mail: stig@cromamedia.dk

E-mail: sikkerhed@kon-tiki.dk
TurKoordinatorer:
Finn Nielsen
Flemming Andresen

1. Suppleant: Flemming Andreasen
Karetmagerporten 133 2650 Hvidovre
Mobil 21 54 07 92
E-mail: fabyg@dbmail.dk
Revisor: Jesper Rasmussen
Ved Lindelund 203 2605 Brøndby
Tlf: 36470133 40337716
jesper203@gmail.com

Jørn Ari
Uddannelsesudvalg: Bestyrelsen
uddannelse@kon-tiki.dk
Ungdomsafdelingen: Finn Nielsen
Telefon: 43 64 90 86, 24 89 65 00
E-mail: ungdom@kon-tiki.dk
ALU’en/gul oxybox: Thomas Knudsen
Telefon: 43626682, 20690070

Revisorsuppleant: Poul Lauritsen
Ved Lindelunden 223. 2605 Brøndby
Tlf. 36759801. Mobil 20334090
E-mail: Lauritzen@privat.tele.dk
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Grå gummibåd/grå oxybox: John
Borris
Telefon: 30496193
Bærbar VHF-radio: Thomas Knudsen

