LEDEREN
Først et stort tillykke til eleverne som endelig har fået deres CMAS
bevis, og tak for en rigtig god elevfest, hvor der serveret store bøffer
fra grillen lige så mange man kunne spise (ca. 3-4 stykker til Per).
Der var en flot gave til Ken fra eleverne for det store arbejde han har
lagt i uddannelsen, også en stor tak til Ken fra os andre for det
enorme arbejde han lægger i klubben.
Vores første onsdagsdyk er blevet afholdt med stor tilslutning, det
håber vi holder sommeren igennem.
Der bliver arbejdet på at lave en weekend tur til Strømstad i Sverige
ved den norske grænse, vi prøver at gøre det i september måned,
så hold øje med opslagstavlen.
Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god sommer.

JOHNNY REITZ.

Uddannelsesnyt
Vi er nu færdige med årets uddannelse, der er dog nogle enkelt prøver tilbage
som vi vil afholde sidst på sommeren. Det nye hæfte til næste årgang af
elever er under udarbejdelse og forventes færdig inden d. 22/7. Kender du
nogen der har lyst til at prøve kræfter med et CMAS bevis, så kontakt
undertegnede eller hent et hæfte i klubben, hæfterne vil blive lagt i baren.
Lørdag d. 22/6 arrangerede eleverne en fest så de kunne få overrakt deres
fortjente CMAS beviser. De serverede dejlig mad og jeg tror at alle blev
mætte. Under talerne og overrækkelsen var der ros til eleverne og også retur
til instruktørerne, samtidig en tak for den flotte gave (den tradition må vi holde
ved lige!). Herefter fortsatte festen indtil de sidste måtte give op sent på
morgen.
Til sidst et stort tillykke til de 2 sidste uddannede, Rune og Kristian der nu
også er CMAS ** sportsdykkere.
Vi er nu ved at lade batterierne op til næste sæson, så vi igen kan yde vores
bedste i at få et nyt hold elever igennem alle strabadser og prøver.

Ken

Uddannelsesudvalget.

Ordinær Generalforsamling
Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling i RSK
Onsdag d. 22. August 2001.
Generalforsamlingen afholdes i klubhuset kl. 19.00 - ?
Dagsorden er som følger:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Valg af stemmeoptællere.
4) Bestyrelsens Beretning.
5) Revideret regnskab forlægges.
6) Indkomne forslag.
7) Valg af bestyrelse.
På valg i ulige år: næstformand Jens Hyldvang og bestyrelsesmedlem Henrik
Ryle. Bestyrelsen genopstiller Jens Hyldvang som næstformand og foreslår
Nicolai Beck til bestyrelsesmedlem.
8) Valg af 1. og 2. suppleant.
På valg Michael Crossman og Per Ernholm.
9) Valg af 2 revisorer.
På valg Nicolai Beck og Kim Neubert.
10) Valg af revisorsuppleant.
På valg Christina Ryle
11) Evt.
E.v.t. forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
Regnskab fremlægges på generalforsamlingen.
Kun medlemmer uden restance har stemmeret.

Bestyrelsens forslag
Bestyrelsen opstiller følgende forslag på den ordinære
Generalforsamling onsdag d. 22 august 2001.
Forslag 1. Medlemskontingent for RSK sættes op med kr. 75,- pr. halvår med
virkning fra d. 1/2-2002 for alle grupper.
Forslag 2. Medlemskontingent for RSK sættes op med kr. 50,- pr. halvår med
virkning fra d. 1/2-2002 for alle grupper.
Begrundelse:
Kontingentet er ikke steget i RSK i mange år mens udgiftsposterne er vokset
hvert år ligesom samfundets leveomkostninger er steget. Vi er nu nået et leje
hvor det ikke mere kan holdes inde for budgettet og da bestyrelsen ikke
ønsker at sænke aktivitetsniveauet i klubben er det nødvendigt med en
justering af medlemskontingentet.

Elevtur til Sj. Odde
Gniben d. 10-13 maj 2001
Skræk og advarsel: Høj sø og havskum i næsen. Trods store anstrengelser, sne på
brillerne, glatte sten, mange trapper, mistet udstyr, iskoldt vand osv., kom alle dykkerne
med hjem igen…
Det var blot en af de overskrifter man har haft i tankerne når de ”gamle” dykkere har
muntret sig med at fortælle om hvordan det var da de tog CMAS certifikat. Så det var med
en vis portion sund forbehold for usande historier og en smule ondt i maven vi tog af sted til
Sj. Odde for at gennemføre de sidste prøver.
Torsdag:
Vi mødtes i klubben efter arbejde. Her fik vi samlet det grej vi skulle have med såsom
gummibåde, flag, kompressor osv. Vores ankomst til stedet var en positiv oplevelse. Hytten
vi skulle bo i lå helt ud til vandet og på en kæmpe grund. Det var høj solskin og vandet
havblik. Vi fik fundet vores værelser og pakket vores ting ud. Resten af aftenen gik med at
snakke og hygge.
Fredag:
Vi skulle pokkers tidlig op i betragtning af at det var en helligdag. Morgenmad spist og af
sted til prøverne. Her var det kompassvømning ud og overflade hjem. Selvom det virkede
som 3 km, bestod alle **. Der var også nogle der tog *** prøver. Aftenen gik med god mad
fra ”grillen”, hygge, fodbold og gåture.
Lørdag:
Nu var det kommet til livredning og line-holder prøverne. Her bestod alle ** også. Så var
vores prøver taget og vi manglede kun dybdedykket på Kullen i Sverige. Også denne dag
var der *** prøver.
Dem som ikke så Melodi Grandprix var ude på natdyk. En del af dykkerne var dog lige inde
og se mellemscoren…eller var det de kække dansepiger der trak? Nogen sad oppe til sent
og snakkede og drak ”sodavand” mens andre af bar udmattelse måtte overgive sig til
drømmeland.
Søndag:
Her blev der tid til hyggedyk, hvor man ikke skulle tænke på andet end at opleve. Vi fik
spist, pakket vores ting sammen og gjort rent. Vi forlod hytten kl. 1600 hvorefter vi skulle
hjem til klubben og rengøre og vaske udstyr.
Vejrrapport for alle dage: Solskin og havblik. Det var kun når der blev kastet sten i vandet
eller gummibåden sejlede der kom bølger på overfladen. Man kan være usandsynlig
heldig…Åbenbart.
Alt i alt en rigtig god tur, hvor både dykkere, koner, børn og hunde burde have nok plads til
at boltre sig på.
Vi elever siger tak til dem, som har hjulpet os igennem kurset. I har været uundværlige. For
vores eget vedkommende må det jo gælde at vi også hjælper de nye kommende dykkere
godt i gang.
Mia

Goddag og farvel
Nye medlemmer i 1. halvår af 2001:
225
226
227
228

Carsten Skoubjerg
Anja Eliassen
Gitte Svenningsen
Ronnie R. Andreasen

Udmeldte medlemmer i 1. halvår af 2001:
37
73
203
213

Per Krabbe
Lasse Thomsen
Jesper Møller-Pedersen
Jan Johansen

Buddyliner sælges.
Passer til Forbundets makkerliner,
derfor Gardena Koblinger
Mellemline er lavet af Let spilerskøde 8 mm
(Flyder).
Basis line er lavet af Standard fald 8 mm.
Ingen flyde kork på Mellemline.
Pris : Mellemline 140,- kr.
Pris : Basisline
70,- kr.
Diverse ønsker kan efterkommes,
Spørg om pris.
F.eks.
Tegning A: Kort line til brug hvis 3 dykker
sammen, (A–1)kobles på midtermanden,
Y kobling forbindes til mellemliner.
Tegning B: Samme princip som tegning A
,men som hel basisline
Tegning C: Y kobling, monteres midt på
mellemline derefter kan overflade bøje
tilkobles
(C–1)

Sælges også til andre klubber.
Esben, tlf. 44 94 87 42

AKTIVITETSKALENDER
Juli:
Søndag d. 29.

Halmstad

23m.

Jens

Søndag d. 5.

Johannes L & Hotellet

8m.

Johnny

Søndag d. 12

Røsnæs

20m.

Ken

Onsdag d. 15.

Onsdagsdyk stopper

Søndag d. 19.

Hjuldamper ved Møn

22m.

Ken

Søndag d. 26.

Kullen

25m.

Ken

Søndag d. 2.

Martina, agterskib

24m.

Ken

Søndag d. 9.

Boelsdal, Stevns

12m.

Ken

Søndag d. 16.

Minestrygeren

26m.

Ken

Søndag d. 23.

Dykkertur

Søndag d. 30.

Martina, stævn

24m.

Ken

Søndag d. 7.

Baltic

27m.

Ken

Søndag d. 14.

Signe Nordfisk

22m.

Ken

Søndag d. 28.

Otto

31m.

Ken

August:

Alle

September:

?

Oktober:

Næste turudvalgsmøde d. 5/9-2001 Kl. 19.30

