
Generalforsamlingen den 26. februar. 2014.  
Dykkerklubben AUG, Carl Nielsens Alle 11, 2100 København Ø 
 
Referat: 
- Valg af dirigent og referent. Rasmus Paludan blev valgt som dirigent. Indkaldelse var 
sendt et par dage for sent men der var ingen indvendinger. Jeanette Teglgaard blev valgt som 
referent.  
 
Der var 11 medlemmer tilstede indtil Steen Donsby kom og derefter 12 medlemmer tilstede. 
Der var en fuldmagt. 
 
- Bestyrelsen og evt. andre aflægger beretning.  
Formandens beretning: Det har været et roligt år i klubben. Der har været en del dykning men 
selvfølgelig aldrig nok. Der har været nogle gode ture til blandt andet Robert og nogle var så 
heldige at være med Nørresundby Dykkerklub i Norge, hvor der blandt andet var nogle gode 
dyk på Seattle. Ørnen har også været i vandet nogle gange men kan godt tåle at blive brugt 
mere. 2014 har været et fint dykkeår for mange men bestyrelsen har brug for revitalisering. 
Formanden og bestyrelsen opfordrede alle til at komme i vandet i 2015. 
 
Vi skal have malet garagen og skal gerne have gjort det i 2014. Der har været stille i 
bestyrelsen, dels fordi formanden ikke har været initiativrig nok og Peter sagde at der godt 
kunne være brug for nye kræfter til formandsposten.  
 
Det er til gengæld dejligt at uddannelsen har gennemført et * kursus – tillykke til alle  
 
Bestyrelsen takkede elevholdet for at arrangere julefrokosten som var rigtig vellykket og 
hyggelig.  
 
Uddannelsens beretning: Der kom gang i uddannelsen i 2014 med et CMAS* hold med seks 
elever. Der var i starten af 2014 tre instruktører og så kom Peter Nygaard hjem til Danmark og 
var med. Der var også god hjælp fra andre i klubben. Kurset gav mere liv i klubben og i 
svømmehallen. Instruktørerne sagde også tak for julefrokosten, som var en super god aften. 
Der blev ryddet op i uddannelseslokalet og indkøbt materialer til at sætte døren op. Der er 
mulighed for mere uddannelse i 2015 med hjælp fra klubben og, hvis der er instruktør 
aspiranter i klubben, så er der penge til uddannelse.  
 
Rugbys beretning: Rugbyudvalget består af de fire trænere, Irene, Rune, Rasmus, Christian. 
Alle medlemmer er fra de sidste tre år og dermed har Rugby et ungt hold. Rugby spiller nu i 2. 
division ud af to. Der er god energi på rugbyholdet og det er en god oplevelse at være til 
træning. Der er træning to gange om ugen: tirsdag og torsdag. Der har været forsøg med 
mandagstræning men det har ikke rigtig fungeret, fordi der så er træning to dage i træk. Team 
bade vil ikke forlænge mandags tiden da der ikke har været nok fremmødte. Der er mulighed 
for teknisk træning på klubbens tider om onsdagen. Rugby blev nr. 3 i divisionen i sidste 
sæson og i denne sæson regner Rugby også med, at det vil gå godt selv om første kamp ikke 
var helt perfekt. Rugby har et princip om at alle skal kunne spille kamp og nye spillere uden 
erfaring kan påvirke resultatet.  
 
Rugby får løbende nye medlemmer. Ikke så meget via hjemmesiden men via anbefaling til 
venner og bekendte. Der er 30 betalende medlemmer. I Facebookgruppen er der ca. 40 
medlemmer.  
 
Ingen fra sikkerhedsudvalget til at give beretning 
Beretningerne blev taget til efterretning.  
 
 



- Forelæggelse af klubbens driftsregnskab til godkendelse.  
Rugby medlemmer der skal købe hætter overfører penge for hætterne til klubbens konto . 
Jeanette skriver rundt, at der stadig mangler betaling for julefrokosten forrige år. Regnskabet 
blev godkendt.  
 
- Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse.  
Rasmus vil gerne koordinere kontingent indbetalinger med kassereren, så det ikke sker at folk 
er medlemmer uden at betale kontingent.  
 
Det blev overvejet at ændre opkrævningen af bar-regningerne og det blev besluttet at 
kassereren beslutter, hvordan det bedst gøres.  
Budgettet blev godkendt.  
 
- Forelæggelse af klubbens uddannelsesregnskab til godkendelse 
Uddannelsesregnskab blev godkendt. Der var en opfordring til, at der laves et *** kursus i 
2015. 
 
- Forelæggelse af uddannelsens budgetforslag til godkendelse 
Udannelsens budget blev godkendt. 
 
- Fastsættelse af kontingent 
Kontingent er uændret:  
1200 kr. pa for aktive dykkere 
600 kr. pa for Uv-jagt  
450 kr. pa for Rugby 
200 kr. pa for passive medlemmer 
 
- Behandling af indkomne forslag.  
Forslag 1: Det besluttes, at klubbens repræsentant i brugerbestyrelsen for Østerbro 
Svømmehal skal være et klubmedlem, som er aktiv undervandsrugbyspiller. Hermed forstås, 
at personen mindst skal deltage i undervandsrugbytræning 10 gange per år. Forslaget blev 
ikke vedtaget 
 
Ændringsforslag: Det besluttes, at klubbens repræsentant i brugerbestyrelsen for Østerbro 
Svømmehal skal være et klubmedlem, som er aktiv undervandsrugbyspiller. Hermed forstås, 
at personen mindst skal deltage i undervandsrugbytræning 10 gange per år. Hvis der ikke 
findes en aktiv rugbyspiller så skal det være et aktiv medlem af klubben. Ændringsforslaget 
blev ikke vedtaget 
 
Kommentarer: Der bør ikke udelukkes nogle former for medlemmer at være repræsentant for 
klubben. Det afgørende er, at den pågældende ønsker at yde en indsats for klubben.  
 
Kommentar fra forslagsstiller: Der er behov for ændringer i relationen til Teambade, derfor er 
der stillet forslag om ny repræsentant.  
 
Kommentar: specifikke regler kan give problemer senere, hvis en sådan person ikke findes.  
 
Ændringsforslag: Forslag 1 udgår og der tages stilling til forslag 2. Dette forslag blev ikke 
vedtaget. 
 
Ændringsforslag: Der kan tages stilling til forslag 2 før der tages stilling til forslag 1. Dette 
forslag blev vedtaget 
 
Kommentar: Kontaktpersonen repræsenterer både AUG og andre dykkerklubber som også får 
tildelt tider. Der er pres på tider og banefordeling i Københavns Kommunes svømmehaller og 



andre klubber skal også have tider. Bestyrelsesmødet har besluttet, at der skal skrives en 
henvendelse til Team Bade om, hvornår det er muligt at få adgang til svømmehallens 
faciliteter i forbindelse med træning. Formanden og kassereren vil udarbejde et brev til team 
bade.  
 
Kommentar: Der brug for specifikke regler om, hvem der skal repræsentere klubben ikke 
nogle vedtægter. Der er en frivillig der har påtaget sig opgaven for klubben. Der bør overvejes 
om det oplevede behov for ændringer kan løses af andre veje end på en afstemning på en 
generalforsamling.  
 
Ændringsforslag: Forslagsstiller trak forslag 1 efter at der havde været taget stilling til forslag 
2. Dette forslag blev vedtaget.  
 
Forslag 2: Steen Donsby vælges til repræsentant for AUG i Østerbro Svømmehallers 
brugerbestyrelse. Sten blev valgt. Henrik takkede på bestyrelsens vegne Christian for den 
store indsats.  
 
- Valg til bestyrelse, sikkerhedsudvalg, og revisor 
Formanden var på valg. Formanden opfordrede til at bestyrelsen hjælper med opgaven men 
indvilligede i at tage mod genvalg. Peter blev genvalgt med stor jubel.  
 
Tanja var på valg. Lars Grønlykke valgte at blive suppleant og Steen Nielsson og Rasmus 
Paludan blev valgt til bestyrelsen ligeledes med store klapsalver.  
 
Mikkel blev genvalgt valgt som revisor til stor glæde for generalforsamlingen. 
 
Sikkerhedsudvalg:  
Tommy, Lars og Kenneth blev genvalgt med stor entusiasme  
 
- Eventuelt 
Der var debat om, at det skal være attraktivt at være instruktør.  

Det var debat om oprettelse af endnu et * stjernet kursus. Instruktørerne udarbejder en flyer 
og Troels vil gerne dele den ud på KU - Idræt og biologi.  

 


