LEDEREN
Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så
meget siden sidste blad udkom.
Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af
de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har
lyst og tid så er det bare at sige det til en af os i
bestyrelsen.
Det er igen blevet tid til et nyt hold elever, der er
tilmeldt 13 elever på det nye hold. Der var i år rift om
pladserne på holdet, så det var efter først til mølle
princippet. Så velkommen til dem alle og jeg håber vi
får en rigtig godt hold, samt at der kommer mange
hjælpeinstruktører til åbent vand uddannelsen.

JOHNNY REITZ.

Uddannelsesnyt
Så er den nye sæson godt i gang og de 12 elever pisker vandet i den
venstre side af svømmehallen til skum under kyndig og venlig ledelse af
Johnny og undertegnede. De 12 er Carsten, Lars O, Niels, Helle, Brian M,
Tina, Jesper S, Martin, Ronnie, Brian C, Lars B og Jesper P. Teorien er
også langt fremskreden og er der noget i gamle er i tvivl om eller har glemt,
så spørg dem bare, de vil være helt vilde for at dele deres nye viden med
jer.
I år går weekendturen til feriekolonien Kobbelsøe ved Gedser, så reserver
allerede nu d. 26-28 april. Da der er mange elever i år skal vi gerne have
mange hjælpeinstruktører med, det gælder også på enkeltdagene, så skriv
jer på listerne i klubben når de kommer op på tavlen.
Der er kommet nye sikkerhedsregler i Dansk Sportsdykker Forbund og så
snart bestyrelsen har gennemgået disse vil RSK’s sikkerhedsregler blive
tilrettet til de nye bestemmelser. Herefter vil alle klubbens medlemmer få
udleveret et sæt hver.
Vi har fået en aftale i stand med Marina Dykkersport som vil komme ud og
vise udstyr og nyheder inden for dykning. Nærmere oplysninger om dato vil
stå på tavlen i klubben, men vi satser på uge 3 i januar.
Ken

Uddannelsesudvalget.

Referat af Ordinær Generalforsamling i RSK
afholdt Onsdag d. 18. August 1999.
Dagsorden er som følger:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Valg af stemmeoptæller.
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 og foreslår Nikolaj Beck til bestyrelsesmedlem.
8) Valg af 1. og 2. suppleant.
På valg Michael Crossmann og Per Ernholm.
9) Valg af 2 revisorer.
På valg Nikolaj Beck og Kim Neubert.
10) Valg af revisorsuppleant.
På valg Christina Ryle.
11) Evt.

Referat:
1) Ken Bordig blev valgt som dirigent og takkede for valget. Han konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt via klubbladet. Der var mødt 14 personer heraf 10
stemmeberettigede.
2) Dagsordenen blev godkendt uden indsigelser.
3) Som stemmeoptæller blev Kim Poulsen og Michael Crossman valgt.
4) Formanden skred herefter til sin beretning:
Formanden Johnny Reitz startede med at sige at det var dejligt at se at størstedelen af
eleverne fra sidste uddannelseshold fortsat er aktive i klubben. Han takkede ekseleverne
for en god elevfest. Der var blevet indkøbt en ny gummibåd i stedet for den gamle gule,
der ikke kunne klare flere lapper. Bådmotorerne havde fået et eftersyn og virker nu igen.
Der havde ikke været så stor tilslutning til turene i starten af året, men onsdagsturene i
sommerferien havde været en stor succes med deltagelse af hele familien. Der er blevet
lagt tagpap på garagen, vi mangler kun at par baner og de bliver lagt inden vinter. En stor
tak til alle som har deltaget i dette arbejde. Det ser ud til at der er stor tilslutning til det nye
hold elever med start i oktober, der regnes med et hold på 12 elever. Der er også blevet
indkøbt mere udstyr så vi er rustet til det nye hold. Tag godt imod dem.

Formandens beretning blev herefter godkendt.
5) Regnskabet blev forlagt af kasserer Ken Bordig og blev enstemmigt godkendt.
6) Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde udsendt 2 forslag om kontingentforhøjelse.
Efter en del debat blev der fremsat et ændringsforslag som lyder:
Medlemskontingent for RSK sættes op med kr. 75,- pr. halvår med virkning fra d. 1/22002 for alle aktive grupper. Passive grupper hæves med kr. 40,- pr. halvår med virkning
fra d. 1/2-2002.
Forslaget blev herefter sat til afstemning og enstemmigt godkendt.
7) Valg af bestyrelsen:
Jens Hyldvang blev genvalgt som næstformand og Nikolaj Beck blev valgt som
bestyrelsesmedlem, begge uden modkandidater.
8) Som første og anden suppleant til bestyrelsen blev Michael Crossman og Per Ernholm
genvalgt, begge uden modkandidater.
9) Som revisorer blev Kim Poulsen og Freddie Rasmussen valgt, begge uden
modkandidater.
10) Som revisor suppleant blev Jan Toftvang valgt.
11) Bestyrelsen blev opfordret til at finde en arbejdsweekend for at få ryddet op og lavet
lidt ved huset. Bådenes udstyr skal gennemgås og lister over indhold skal vedlægges, det
gælder også genoplivningsudstyret.
Til sidst en opsang til alle: Hvis du bruger klubbens service så vask det op efter dig
og stil det på plads. Har du tabt/smidt noget så ryd op efter dig.
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og
orden.

Ken Bordig
Kasserer/referent

Johnny Reitz
Formand

FEST, FESTER FESTERNE!
Nu kommer festmåneden December og også i RSK vælter det ind med gode tilbud.
Lørdag d. 1/12 har vi julehygge fra. kl. 13 – 16 for børn og voksne.
Pris:

Voksne:
Børn

40,30,-

Der vil være gløgg og kage til de voksne og sodavand og slikposer til børnene, mens vi
julehygger og klipper julepynt til vores juletræ. Julenisserne, der er vældigt glade i denne
tid, vil dele gaver ud til børnene.
Onsdag d. 19/12 er der afslutning i svømmehallen efterfulgt af pølser & brød i baren.
Lørdag d. 19/1-02 holder RSK julefrokost med det store kolde bord og ”stærk kaffe”.
Senere vil der blive serveret suppe til dem der evt. skulle være blevet sultne igen.
Pris kr. 150,- det vil være muligt at købe fadøl til kr. 12,-/½l samtidig er baren også åben.

Tilmeldingslister vil hænge på opslagstavlen i klubben, så det er bare om at få skrevet jer
på.

Klubbens Juletræ er i år sponsoreret af
ZERAHN’s AUTO A/S
Hammerholmen 7-9
2650 Hvidovre
36 708 13 33

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

Fastelavn
SØNDAG D. 10. FEBRUAR KL. 10.00
Traditionen tro afholder vi igen i år tøndeslagning i Frederiksholms Kanal.
Der er præmier til Kattekongen og Bedst udklædte.
Du vil naturligvis være udklædt og har nu rigtig god tid til at finde på en sjov
udklædning.
Efter oprydningen i kanalen og på land tager vi hjem i klubhuset til varm
kakao og fastelavnsboller. Der vil her være tøndeslagning og godter for
børnene ved klubhuset.
Pris for voksne kr. 30,Afgang fra klubhuset kl. 9.30.
Husk at tilmelde tilskuere og dig selv på listen i klubhuset.
Per & Henri

AKTIVITETSKALENDER
November:
Søndag d. 25.

Kullen

25m.

Ken

December:
Lørdag d. 1.

Julehygge

Henri & Per

Søndag d. 9.

Martina, stævn

24m.

Ken

Søndag d. 30.

Nytårsdyk

10m.

Ken

Signe Nordfisk

22m.

Ken

Januar:
Søndag d. 13.
Lørdag d. 19.

Nytårsfest

Henri & Per

Februar:
Søndag d. 3.

Otto

31m.

Ken

Søndag d. 10.

Fastelavn

Søndag d. 17.

Baltic

27m.

Ken

Søndag d. 3.

Hjuldamper ved Møn

22m.

Ken

Søndag d. 17.

Kullen

25m.

Ken

Søndag d. 24.

Uddannelsesdyk

5m.

Ken

Skærtorsdag d. 28.

Åbningsdyk
& fest

5m.

Ken
Henri & Per

Henri & Per

Marts:

Næste turudvalgsmøde d. 9/1-2002 Kl. 19.30

