FORMANDENS BERETNING
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 28. MARTS 2011
Det er nu atter blevet tid for den årlige beretning, og selv om jeg ikke mener jeg plejer at plage
med timelange af denne slags, så har det forgangne års aktivitets niveau gjort, at den i år må
være ekstra kort !

DE FASTE PUNKTER ER HOLDT, - NÆSTEN.
Som altid, var årets første rigtige arrangement, den traditionsrige kamp, om hvem der skulle
løbe med æren som årets kattekonge, og sidste år, blev kronen her i Rødbyhavn, idet den blev
vundet af Lasse.
Vinteren bød som altid, også på muligheden for at få sine flasker ind til trykprøvning, lige som
der blev afholdt det årlige falske eftersyn her i klubben.
Andre faste arrangementer, hvis man kan kalde dem det, er jo udsætningen af de 2 badebroer,
kontrolopgaven ved Maribo Rock, og så til efteråret, optagningen af broerne igen. Disse blev også
løst sidste år, og når vi når til kassererens regnskab, viser det tydeligt at disse ekstra indtægter
bliver mere og mere vigtige, specielt efterhånden som de kommunale tilskud vi tidligere har fået,
snart er lig NUL !
Efterårets start i svømmehallen, bød også på lidt ekstra opgaver, da der hen over sommeren
var kommet nye krav til os som brugere, fra svømmehallens side. De kunne let løses, hvis vi ikke
skulle skelne til økonomi, men da vi jo helt sikkert skal det, var vi nød til at finde en brugbar
løsning. Det lykkedes da så også at finde en fornuftig aftale med svømmehallen, således at vi
vinteren over, har kunnet tilbyde de samme muligheder som tidligere.
Men sidste år stod et ellers fast programpunkt så for fald, nemlig den lille juleafslutning !
Da vi ikke har kunnet prale med det store fremmøde, netop i svømmehallen, valgte vi at droppe
æbleskiverne og glöggen, der den sidste torsdag før jul, da vi simpelthen syntes vi var for lidt, til at
vi også ville løbe an på en bestilling i hallens cafeteria. Men da det jo gerne var en hyggelig lille
time, der op til jul, håber vi da at det nye år byder på mere aktivitet, så juleafslutningen kan
genoptages til den tid ?

ØER UDFORSKET.
Som nævnt indledningsvis, var sidste år ikke et der vil overgå i historien, blandt et af de mest
aktive. Dog var der en lille flok, der var rundt og se på lidt øer ! Først på sæsonen var det helt over
på Bornholm der blev dykket, og efter historierne at dømme, havde de en god og hyggelig tur.
Sidst på sommeren var det så Femø der endnu en gang trak Sjib og Sjab om i mere smult vand,
hvor der blev dykket på et par forskellige nye positioner, der efter sigende var så spændende, at
det tyder på at man vil vende tilbage igen i år.
Til gengæld blev det ikke til så mange ture her ude i Østersøen, så lad os bare håbe, at det ikke
bliver tilfældet i det den nye sæson.
Sidste år gav også et par nye certifikater, idet et lille elevhold blev startet op. Og som noget nyt,
havde vi valgt at prøve med en opdeling, således at de først blev 1 stjernede, og så efter at de hen
over sommeren forhåbentlig havde fået en del erfarings dyk, så i sensommeren kunne f den 2´en
stjerne. Teoriprøve og den første stjerne gik fint, og de fik stort set også samlet de 10 erfarings dyk
der skulle til, - men programmet i sensommeren til den sidste stjerne, smuldrede af flere årsager
for dem. De har dog den ene stjerne, og vi håber de er klar til at kaste sig over den næste stjerne,
nu når det snart atter bliver vejr til at komme på vandet. Så selv om det ikke lykkedes i første
omgang, syntes vi dog modellen var så god, at vi vil tage den op igen, hvis der atter blive elever til
det.

STATUS QUO PÅ MEDLEMSLISTEN.

Året startede med 42 aktive og 17 passive, og der sluttede vi også. Der har været lidt afgang, et
par nye er kommet til, og enkelte har ændret status. Godt at vi har bevaret tallet, men det ville nu
være rart, om det begyndte at stige lidt igen

OPGAVER I DET NYE ÅR.
På nuværende tidspunkt er der ikke tegn på nye elever, så vi vil derfor nok bruge lidt kræfter, på
at få dem fra sidste år op til et 2 stjernede bevis, og så måske, håber på lidt mere dykning for de
”aktive” !
Rygter løber jo ofte hurtigere end virkeligheden ! Og her tænker jeg på vore klubhuse. For som
det nok er nogle bekendt, foregår der for tiden nogle forhandlinger omkring fremtiden for disse, og
der var ikke noget jeg hellere ville, end her at kunne fortælle hvad disse gik ud på. Men da end
ikke ejerne af husene kender disse svar, vil jeg ikke fremkomme med nogle gætterier, kun love, at
så snart der foreligger noget konkret, vil det blive offentligt gjort, - og samtidig tilføje, at jeg ved
disse forhandlinger mest har formandskasketten på, og derfor arbejde for at vi i den ene eller
anden form fremover også har klublokaler her i Rødbyhavn.

