
Refererat af AUGs ordinære generalforsamling 2013 
Onsdag den 20. februar 2013. 

  
1) Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Christian Billekop 
Referent: Tommy Hindenburg 
 
2) Beretninger 
Bestyrelsens beretning; ved Peter formand. 
Det har igen stået lidt sløjt til med aktivitet i klubben. Det er blevet til 4 dykkerture 
med Ørnen. 4 gode ture dog. Desuden har der været 4 vellykkede ture til Lysekill. 
Årets første tur blev en tur til en gammel kending, nemlig SS Robert. Nogle mente det 
var første AUG-tur til Robert i over 10 år.  
Vi har stadig et svagt faldende medlemstal. Bestyrelsen er dog stadig positive og 
satser på at vi i år får mere aktivitet i klubben. 
 
Uddannelsens beretning ved Tommy 
Uddannelsen har været i dvale i 2012. Tommy har været i Forsvaret, Mikkel en del 
ude og rejse med arbejdet og Daniel har haft travlt på arbejdet. Så foruden de 4 
CMAS ***, der blev færdige i starten af året, har der ikke være lavet noget. 
Uddannelsen satser stort på et CMAS * hold her til foråret. De mener der i år er 
resurser til et kursus og at det er nødvendigt for at få noget aktivitet i klubben. Det 
bliver et mere intenst kursus, hvor der undervises både mandag og onsdag. Det 
betyder at kurset vil tage godt 2 måneder. Om der skal være et CMAS* eller CMAS 
** til efteråret vil tiden vise. Der opfordres kraftigt til at deltage i dette arbejde. 
Der vil i år også blive gjort status på udstyr og der vil blive sat dør og lås på 
uddannelsesrummet, da der har været et ikke så ubetydeligt svind i 
uddannelsesudrustning. 
  
3) Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab til godkendelse 
Ved jeanette. 
Der er et overskud på godt 11.000 på budgettet, bl.a. fordi Mikkel har haft lånt Ørnen 
til arbejdsrelaterede formål. Desuden har vi fået 10.000 mere i støtte fra Københavns  
kommune end forventet. Enkelte andre udgifter har været mindre en forventet. Dette 
gælder bl.a. hjemmesiden, som er blevet meget billigere 
Vi har fået lavet en garage til Ørnen. Den har kostet 47.000 og det er noteret som 
forbrug, da vi naturligvis ikke kan sælge den igen.  
Budget fremlægges. Der er en tastefejl i summen af indtægter. Der skal stå 69.600 og 
IKKE 79.600. Dette rettes på det regnskab der lægges ud på hjemmesiden. 
Regnskab og budget godkendes. 
 
Uddannelsesregnskab ved Tommy. 
Meget lille regnskab da uddannelsen ikke har været aktiv i 2012. Budgettet regner 
med 6 CMAS ét-stjerner, som skal leje udstyr.  
Regnskab og budget godkendes. 
 
Orientering om fælleskontoen. Ved Jeanette. 
Der er et lille overskud på fælleskontoen. Aquarius skylder AUG lidt. 
 
 



4) Fastsættelse af kontingent 
Kontingent beholdes uændret. 
 
5) Behandling af indkomne forslag 
 

Sikkerhedsregel 19 opdateres til at være gældende for begge køn: 
Forslag 1 

19. Den enkelte dykker har til enhver tid ansvaret for sin egen sikkerhed, herunder 
også sit eget udstyr., det vil sige det udstyr man dykker med. Dykkeren må kun dykke, 
når han eller hun er fysisk og psykisk klar til det 

Steen påpeger at man har skrevet "det vil sige det udstyr han dykker med" fordi vi var 
begyndt at leje udstyr ud. Enighed om at vi ikke fraskriver os ansvaret ved blot at 
skrive det i vedtægterne. Vi overvejer at lave en "kontrakt til udstyrs leje" 
 
Forslaget godkendes. 
 

Sikkerhedsregel 25 opdateres, så erfarne medlemmer kan stå for tjek-ud dyk: 25. 
Nytilkomne dykkere i klubben skal godkendes af en instruktør eller et erfarent 
medlem underet tjek-ud dyk. 

Forslag 2 

1 mod og 11 for. Godkendes. 
 
Godkendes dog med ændring til "instruktør eller et medlem udpeget af 
instruktørgruppen" 
 
Steen gør opmærksom på at ændringer, som blev vedtaget i 2009, ikke er blevet rettet 
i sikkerhedsreglerne. Bl.a. stod der, at dem der indfører nye medlemmer også skal 
indføre dem i sikkerhedsreglerne.  
Der diskuteres lidt om hvorfor vi ikke "bare" bruger anbefalingerne fra DSF. Det 
starter en generel diskussion om regler og anbefalinger.  
 

Sikkerhedsregel 26 om teknisk dykning skal give mening: 
Forslag 3. 

26. Ved teknisk dykning, hvor der dykkes med en eller flere stageflasker, hvor 
forholdene (vind, sigt og strøm mm.) vurderes som gode, kan mellemline undlades, 
men SKAL medbringes, således at hvis forholdene ændre sig skal man gøre brug af 
den. Ved sådanne dyk skal dykkerne hver især medbringe SMB. Dykkerne skal være 
uddannet i Teknisk dykning., såsom Advanced Nitrox eller Trimix, og dykkerleder skal 
sikre at standby-dykker/-par kan overholde samme dybde og dekotider med hensyn til 
luftmængde og dybdeerfaring. 

 
Starter en diskussion om hvorvidt overflademandskab overhovedet giver mening i 
teknisk dykning.  
11 for og én imod. Godkendes. 
 
Forslag 4 



Sikkerhedsregel 29 bliver som hovedregel aldrig overholdt, og kan højst være en 
mulighed eller anbefaling. Vi foreslår, at reglen sløjfes 

29. Ved en dykning, hvortil der kræves dekompressionsstop, skal der nedsænkes en 
tilstrækkelig ekstra luftforsyning til dybeste dekostop. 

11 for og én blank. Godkendes, men teksten modificeres til "medbringes" i 
stedet for "nedsænkes". 
 

Fodnoten bør opdateres, så den følger nyeste anbefalinger fra DSF: 
Forslag 5 

1. En CMAS* er parat til gradvist at vinde erfaring i et åbentvandsområde under 
ledsagelse af minimum en erfaren CMAS** dykker på tilsvarende niveau. Dykket må 
kun foretages i et område, hvor der maksimalt er 18 meter til bunden, og hvor der er 
fri og uhindret adgang til overfladen. CMAS* må ikke udføre strømdyk. Det er 
dykkerlederens ansvar at vurdere om det er forsvarligt at gennemføre det pågældende 
dyk, og det er op til den CMAS* makker at afgøre om han/hun føler sig kvalificeret til 
at være parleder for dykket. 

Godkendes énstemmigt  
 

Vi foreslår, at vedtægternes paragraf 15 ændres, så klubbens aktive medlemmer kan 
bestemme over klubbens overskud og aktiver i forbindelse med en eventuel opløsning 
af klubben. Forslag til slettet tekst er overstreget, ny tekst vist i rødt. 

Forslag 6 

§15. Opløsning 

Foreningen kan kun opløses, såfremt beslutning herom vedtages på to med mindst 14 
dage og højst en måneds mellemrum afholdte generalforsamlinger. Vedtagelse skal 
ske med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer. Foreningen kan dog ikke 
opløses, før foreningens forpligtigelser er afviklet - herunder al gæld tilbagebetalt. Et 
evt. overskud tilfalder DSF. Et eventuelt overskud, samt klubbens resterende aktiver, 
kan overføres til en anden dykkerklub, hvis der er flertal for dette ved de opløsende 
generalforsamlinger. I modsat fald tilfalder overskud og aktiver DSF. 

Mikkel mener at vi til en hver tid kan "tømme" klubben og tage det med i en evt. 
anden klub. Dette gøres ved at forære tingene væk løbende. Dette kræver naturligvis 
at man er enige om dette, ellers vil det skabe nogle kedelige konflikter. 
  
Der er bred enighed for at DSF ikke skal have "resten" af klubben går til DSF. Vi er 
ikke klar over om DSF har "krav" om det. Umiddelbart står der intet i DSF regler. 
 
Forslaget forkastes til vi har mere sikre oplysninger. 
 
6) Valg til bestyrelse, sikkerhedsudvalg, og revisor 
 
Kasserer: Ingen af de tilstedeværende ønsker posten som kasserer og der er ingen der 
kender til andre der vil have den. Det aftales at vi laver en ekstraordinær GF. I 



invitationen skal der formuleres et  ”ultimatum” til klubbens medlemmer. Vi skal 
have en kasserer og det må være et fælles ansvar.  
 
Kenneth Bentsen genvælges til bestyrelsen 
 
Rasmus Paludan vælges til suppleant 
 
Sikkerhedsudvalget: Fortsætter uændret. 
Tommy, Lars og Kenneth 
Steen gør opmærksom på at iltkufferterne er tomme. 
 
- Eventuelt 
Mikkel foreslår ”gammelelevfest”. Dvs en fest hvor gamle AUG’ere inviteres. Måske 
nogle kan lokkes til at dykke igen. Godkendes. Der er dog ikke sat ansvarlige på 
opgaven. Bør naturligvis være en af klubbens ”ældre” medlemmer (Mikkel). 
 
Steen påpeger at bestyrelsen referater ikke har været tilgængelige. Det er der enighed 
om at de bør være. 
 
Kenneth foreslår 2 faste arbejdsdage. Forår og efterår.  Godkendes. 
 
Kenneth foreslår sommefest. Godkendes. 
 
Svømmehal. Vi skal virkeligt give den en skalle. Uden svømmehal ingen uddannelse. 
Prøvedyk på onsdag 27/2.  
 
  


