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Referat af generalforsamling i GSDK,  25 marts 2011  
 
Referent:  Klaus  
 
Fremmødte: 12 medlemmer (Pia, Nina, Jørgen S, Bjørn, Ivan K, Thim, Allan, 
Vibeke, Klaus, Henrik B, Henrik S og Leo) var mødt frem. 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling  
 
Valg af dirigent  
1. Formandens beretning  
2. Fremlæggelse af og beslutning om godkendelse af regnskabet  
3. Indkomne forslag 
4. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr  
5. Forelæggelse af budget for det kommende år  
6. Valg af medlemmer til bestyrelse.  
På ulige år afgår:  
• Formanden (Allan genopstiller) 
• Udd.udv.formanden (Leo genopstiller) 
• Materieludv.formanden (ledig) 
• Redaktøren (Finn Lundgren stiller op) 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant  
8. Eventuelt 
 

Referat: 
 
Ivan K blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt ifølge vedtægterne. 
 
Ad 1). 
Allan fortalte at året var gået godt, og at der ikke har været personskader.  Der er nu 
40 aktive medlemmer, og 6 motionister i klubben. 
 
Garagen er nu OK efter svampeangreb, Thim har skaffet reoler, og bådene er igen 
på plads. Bådene er i god stand, dog skal Daconen limes, og traileren til Humberen 
skal repareres pga defekte bremser, og synes. 
 
Turen til Norge (Kristiansand) havde haft fantastiske dyk på vrag, og turen til 
Sverige (Grebbestad) havde været hyggelig med østers og bobler ad libitum. 
Isdykket havde været udfordrende for især formanden.   
 
Ture i 2011 planlægges at gå til Hamburgsund og måske Kullen eller Kreidersee.  
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Vores webportal er kommet op at stå med hjælp fra en extern leverandør – det 
henstilles til medlemmerne at der uplades fotos (af relevans for klubben). 
 
Ad 2).  
Vibeke gennemgik regnskabet. Der var overskud (14504 DKK), især pga lave 
udgifter.  Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad 3).  
Ingen indkomne forslag. 
 
Ad 4).  
Bestyrelsen anbefalede at kontingentet skulle holdes uændret på 1200 DKK om 
året. Dette blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 5).  
Budgettet for 2011 blev fremlagt. Der forventes indtægter på godt 62000 DKK, og 
de store udgiftsposter er vores både (reparation og forsikring), kontingent til DSF 
samt kompressoren. 
 
Budgettet vedtaget enstemmigt. 
 
Ad 6).  
Valg til bestyrelsen: 
Formand: Allan blev genvalgt med stor applaus 
Uddannelsesudvalg: Leo blev enstemmigt genvalgt 
Materieludvalgsformand: Henrik Munk Sørensen blev valgt med stor applaus 
Webmaster: Finn Lundgren blev enstemmigt valgt. 
 
Ad 7).  
Revisor: Jørgen S blev enstemmigt genvalgt 
Revisor suppleant: Jens blev enstemmigt genvalgt  
 
Ad 8).  
Der var forslag om at arbejde mere aktivt for at få flere medlemmer til klubben, fx 
ved at kontakte ungdomsskolens elever. 
 
Fordele og ulemper (de unge har intet udstyr og transportmuligheder) blev livligt 
debatteret, og det blev vedtaget at sætte forslaget på dagsordenen til næste 
bestyrelsesmøde.  
 
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.   
Efter generalforsamlingen blev der budt på Allans steg med kartofler og sovs. Den 
traditionelle billardturnering blev ikke afholdt i år. 


