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LEDEREN
Som omtalt i sidste nummer af klubbladet, har Rødovre Kommune tænkt sig
at sælge den grund vores klubhus ligger på. I mellem tiden har kommunen,
på et lukket kommunalbestyrelsesmøde, endeligt besluttet at sælge. Selv
om denne beslutning sikkert ikke er lige så sikker som skatten og vi
selvfølgelig helst vil blive boende, arbejder vi også videre med andre ideer til
løsning af problemet. Vi kigger bl.a. på mulighederne for andre klublokaler i
området omkring Islevbadet. En ting er dog helt sikkert, de lokaler som
kommunen har tilbudt er fuldstændig uacceptable. De ligger for langt væk
fra svømmehallen, de ligger i et øde industri område, med deraf øget risiko
for indbrud og vores forespørgsler antyder at lokalerne er urimeligt dyre at
varme op.
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra formanden i Islev
Sportsdykker Klub (ISK) angå. et samarbejde omkring fælles ture, da de ikke
kan fylde deres ture op og derfor må aflyse nogle af deres ture. Bestyrelsen
er positiv over for forslaget og vi har haft et møde med ISK’s bestyrelse. Her
blev det besluttet at lave en fællestur lørdag d. 9. november for at lære
hinanden at kende og få et grundlag for afholdelse af fællesture. Bestyrelsen
håber at det vil udvikle sig til et frugtbart samarbejde mellem vore 2 klubber
til fælles gavn.
Så skal der også fra bestyrelsen lyde et tillykke til de 7 der har fået deres
Speedbådskørekort, Stort tillykke!

Bestyrelsen.
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Uddannelsesnyt
Vi er nu i færdige med at planlægge det nye uddannelseskursus og starten
er i år udskudt til d 6/1 2003. Grunden til dette er at vi endnu ikke har fået
nogen elever til årets hold. Om dette skyldes at vi pt. ikke ved hvor vi skal bo
fremover vides ikke, men det har nok en vis indflydelse. Vi regner med at
starte et hold på max. 6 personer og de vil så have deres bevis til maj. Hvis
du kender nogen der er interesseret i at få et CMAS bevis, så henvis evt. til
vores hjemmeside (se side 3 i bladet) eller undertegnede.
Ken

Uddannelsesudvalget.

ZERAHN’s AUTO A/S
AUTO & SKADECENTER
- dit værksted for fremtiden !!
Vi tilbyder bl.a.:
- Reparation og vedligeholdelse af alle bilmærker.
- Klargøring til syn.
- Lejebil billigt i reparationstiden.
- Vinterklargøring, batteri, dæk og lygter...
Undgå det kolde gys om morgenen…
Med en komfortvarmer fra Webasto kan du vinke
varmt farvel til de sure pligter om morgen.
Webasto komfortvarmer monteres i motorrummet
og kan fjernbetjenes via mobiltelefonen.
Fra 8.795,- inkl. Moms og montering, ekskl. fjernbetjening

Hammerholmen 9-13
2650 Hvidovre
Tlf. 36 78 13 33

Mail: Zerahnauto@mail.dk

Zerahn’s Auto er sponsor af olie til RSK’s både
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Referat af Ordinær Generalforsamling i RSK
afholdt onsdag d. 21. August 2002.
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 lige år: formand Johnny Reitz, kasserer Ken Bordig og bestyrelsesmedlem
Søren Neubert. På valg for 1. år næstformand.
8) Valg af 1. og 2. suppleant.
På valg Michael Crossmann og Per Ernholm.
9) Valg af 2 revisorer.
På valg Kim Poulsen og Freddie Rasmussen.
10) Valg af revisorsuppleant.
På valg Jan Toftvang.
11) Evt.
Ad 1) Valg af dirigent.
Ken Bordig blev valgt som dirigent og takkede for valget. Han konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt via klubbladet. Der var mødt 20 personer heraf 18
stemmeberettigede.
Ad 2) Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt uden indsigelser.
Ad 3) Valg af stemmeoptæller.
Som stemmeoptæller blev Kim Poulsen og Carsten K. Christiansen valgt.
Ad 4) Formanden skred herefter til sin beretning:
Formanden Johnny Reitz startede med at sige: ”Lad os tage det positive først”.
Elevmæssigt har det været et rigtigt godt år. Af de elever der har bestået prøven har en
stor del været aktive på dykkerturene og vore Onsdagsdyk har også været godt besøgt.
Eleverne afholdte en kanonfest hvor de fik deres beviser og forærede klubben en flot
kikkert.
Nikolaj og Bjarne har været på speedbådsfører kursus og har nu lavet vores eget kursus.
Tilslutningen har været skuffende, men vi får da flere nye bådførere.
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Det gik lidt værre med vores båd, der desværre fik ødelagt motorophænget. Det kostede
ca. 13.000,- kr. at få lavet den. Tak til alle dem der har brugt deres weekend på sagen.
Som alle nok ved agter kommunen at sælge vores klubhus og give os et andet ca. 5km.
fra svømmehallen. Der er heller ikke nogen plads til vores både. Vi opgiver ikke klubhuset
uden kamp. Søren N har brugt en masse tid og kræfter på at sætte sig ind i sagen
sammen med Ken og Nikolaj. Vi må håbe på det bedste og er der spørgsmål til dette er
jeg sikker på at Søren N kan give en opdatering på sagen under evt.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Ad 5) Revideret regnskab forlægges.
Regnskabet blev forlagt af kasserer Ken Bordig. Der var en kommentar fra revisorerne
om at det leverede regnskab fra UV-rugby ikke var tilfredsstillende, det skal gøres bedre
næste år. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
Ad 6) Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde udsendt 2 forslag.
Efter en del debat omkring ”Båd regler” blev der fremsat et ændringsforslag hvor en del af
teksten er blevet rettet til. Forslaget blev herefter sat til afstemning og enstemmigt
godkendt.
Bestyrelsen har rettet klubbens vedtægter op til dato med de ændringer der har været på
forrige generalforsamlinger siden maj 1990. Vedtægterne blev herefter sat til afstemning
og godkendt med 16 stemmer for og 2 blanke. Hæftet ”Love og Regler” vil blive
genoptrykt med de nye tekster og udsendt til alle medlemmer.
Ad 7) Valg af bestyrelse.
Johnny Reitz blev genvalgt som formand, Ken Bordig blev genvalgt som kasserer og
Søren Neubert blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, alle uden modkandidater.
Kim Poulsen blev valgt som næstformand for 1 år uden modkandidater.
Ad 8) Valg af 1. og 2. suppleant.
Som første og anden suppleant til bestyrelsen blev Per Ernholm og Michael Crossman
genvalgt, begge uden modkandidater.
Ad 9) Valg af 2 revisorer.
Som revisorer blev Freddie Rasmussen genvalgt og Bjarne Svendsen blev valgt, begge
uden modkandidater.
Ad 10) Valg af revisorsuppleant.
Som revisor suppleant blev Ronnie Seth Jørgensen valgt.
Ad 11) Evt.
Søren N fremlagde situationen omkring klubhuset. Bestyrelsen har besigtiget de tilbudte
lokaler på Egegårdsvej 15. De er i en rimelig stand, men der er ikke nogen garage til
vores både og afstanden til Islevbadet er for lang. Sagen bliver taget op på et
Økonomiudvalgsmøde og senere på Kommunalbestyrelsesmøde i Rødovre Kommune
hvor det anbefales at sælge vores klubhus og Rødovre Sportsfiskerklubs hus. Vi har
fremvist klubhuset for Rødovre Sportsfiskerklub med henblik på evt. fælles klubhus på
Islevbrovej 39. De var positive men ville først kæmpe for deres eget klubhus inden de tog
stilling.
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Søren vil skrive et brev til alle Kommunalbestyrelsens medlemmer og dette vil blive lagt
ud på vores hjemmeside. Der blev herefter opfordret til at skrive læserbreve til
lokalaviserne. Herefter var der diskussion om hvad man ellers kunne gøre og alle blev
tilskyndet til at komme med forslag til bestyrelsen.
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og
orden.

Ken Bordig
Kasserer/referent

Johnny Reitz
Formand

Turudvalget
Her er så tallene for alle de dykkerture der har været opslået/afholdt fra Aug. 01 til Jul 02.
Der har i alt været opslået 50 ture inkl. Onsdagsdyk og ud af disse er 34 blevet
gennemført.
Det vil sige at 68 % af de opslåede ture er blevet til noget og hvad er så grunden til at
resten ikke blev gennemført?
7 ture blev aflyst pga. blæst (14 %)
9 ture blev aflyst pga. at ingen ud over turlederen ville ud at dykke!!!!!!!!! (18 %)
Jeg lader tallene tale for sig selv og håber på mindre vind i denne sæson!

Opslåede ture
Afholdte ture
Afholdte 00/01
20

0

Dykkerture statistik 01/02

Au Se O N D Ja Fe M Ap M Ju Ju I

Opslåede ture 7 5
5 1
Afholdte ture
Afholdte 00/01 3 2

3 2
1 1
2 2

2 1 2
1 0 2
1 2 1

4 6 4
3 5 3
3 5 4

6 8 50
5 7 34
4 6 29
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Julehygge
Nu kommer julemåneden snart og vi skal også julehygge i RSK

Søndag d. 8/12
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.
Tilmeldingsliste hænger på opslagstavlen i klubben, så det er bare om at få
skrevet jer på.
Festudvalget
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UV-rugby nyt
RSK medlem udnævnt til formand i CMAS UW-Rugby Commision.
Et af klubbens mest aktive medlemmer, Søren Neubert, er blevet udnævnt til
formand i CMAS UW-Rugby Commision. Søren der gennem årene har
arbejdet meget med uv-rugby i Danmark og RSK, blev sidste år valgt til
førnævnte CMAS udvalg som menigt medlem. Da han også var blevet
formand for DSFs uv-rugby udvalg på generalforsamlingen tidligere i år,
mente Søren selv at han havde fået rigeligt at se til. Men da det viste sig at
VM i uv-rugby 2003 stod på spil valgte han at lade sig vælge til formand.
Hans første opgave bliver altså at sikre at VM bliver afholdt. Held og lykke til
Søren.
VM i uv-rugby 2003
Apropos VM i uv-rugby, så er et andet medlem i RSK, Kim Neubert, i gang
med at få netop dette arrangementet til Danmark. Og lad os straks tage
tyren ved hornene og indrømme at Kim og Søren er brødre og at Kims
forsøg på at få VM til Danmark, var medvirkende til at Søren accepterede
formandsposten. Vi kan dog afvise at der var tale om et egentligt kup. Der
ventes nu kun på den endelige godkendelse fra CMAS bestyrelse, som har
møde om blandt andet dette emne d. 26. oktober 2002. Hvis arrangementet
bliver endelig godkendt hvilket alt tyder på, så forventes arrangementet
afholdt i Fredericia, som har alle de egnede faciliteter. Vestbadet var i en
periode også på tale, men bassinets tilstand blev underkendt og ikke fundet
værdigt til afholdelse af et VM. Også held og lykke til Kim.
UV-rugby i Rødovre Sportsdykkerklub
Rødovre uv-rugby afdeling har gennem det sidste halve år fået tilgang af 6-8
nye spillere, så der nu er ca. 30 aktive spillere. Denne positive udvikling med
tilgang af kvalificerede og entusiastiske spillere har gjort at Rødovre igen i år
kan stille 2 hold. Førsteholdet spiller i den landsdækkende elitedivision,
mens andenholdet spiller i den bedste division i kreds 4. Rødovre har
allerede spillet første runde af elitedivisionen og har desuden spillet
venskabskamp med jernlungerne fra Herlev.
I første runde af elitedivisionen mødte Rødovre Tudserne fra Odense, og
Aqua Quick fra Århus. Det blev til 2 nederlag, selv om der i perioder af
begge kampe blevet vist godt og konstruktivt spil. Den største svaghed ved
begge kampe var at Rødovre fik udvisninger. 4 i alt blev det til. Men pyt med
det, for hver udvisning skæpper jo i kassen med 50 kr. Penge der går
ubeskåret til uv-rugby afdelingens årlige sommerfest. Så 2 gange tak til
Allan Brønsøe, 1 gange tak til Tom Nielsen og 1 gange tak til Bent Overby
for de venlige donationer.
1 division starter med de første kampe søndag d. 3. november 2002. Så
held og lykke med kampene her.
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Rødehavet
Vi er nogle stykker der tager til Sharm el Sheik d. 7/3 2003 med Atlantis
Rejser. Turen er planlagt som en ”Dayboat” tur med 5 x 2 dyk fra båd. Hvis
andre i klubben har planer om en dykkerferie i samme område og
tidsperiode vil vi gerne høre om det og evt. lave noget koordinering.
Prisen er kr. 5.9740,- inkl. visum + afgifter.
Frank, Freddie & Bjarne

Speedbådskørekort
Der har været afholdt kursus i Speedbådskørekort i RSK. Det foregik i
august og september med både teoretisk og praktisk undervisning.
Undervisningen er blevet varetaget af Nikolaj og Bjarne, som havde taget et
kursus hos Nautic Dykkercenter og derefter opbyggede de selv et kursus i
klubben. Prøven blev aflagt i september udfor Skovshoved Havn og der skal
herfra lyde et

stort
tillykke til Johnny, Søren N, Jesper S, Martin, Niels, Michael H og Carsten C.
med deres nyerhvervede certifikat. Desuden en stor tak til Nikolaj og Bjarne
for deres arbejde der nu gør at vi har nye bådførere på vej.
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Kanonvraget
Turen til kanonvraget lørdag 5/10
Lige siden vi havde hørt om det ny opdagede vrag ud for Saltholm i foråret,
har det stået højt på de fleste dykkeres ønskeseddel. Man mener at vraget
har ligget der i mindst 200 år. Først troede man at det stammede fra slaget
på Reden i 1801, men det passede ikke med nogen af de manglende vrag.
Man ved altså ikke med sikkerhed hvilket skib det er der ligger der. Men
fakta er at det ligger på 12 meters dybde, er 50-60 meter langt og at der på
vraget ligger en 10-12 store kanoner, deraf øgenavnet Kanonvraget. Og
endelig i september blev koordinaterne frit tilgængelige. Indtil da havde dyk
på vraget været forbeholdt marinearkæologer. Så den oprindelige tur til
Hjuldamperen ved Møn blev ændret til en tur øst for Saltholm. Betingelserne
var ideelle, fin sigt over vandet og solen var tæt på at brænde sig gennem
det tynde lag skyer. Så båden blev hurtigt pakket, ikke mindst fordi at rygtet
ville vide at der lørdagen forinden havde ligget 10 både på vraget. Heldigvis
så det ud til at de fleste netop havde været forbi ugen forinden og vi var i
hvert fald de eneste dykkere i Dragør Havn.

Indtastning af koordinater

Vraget blev også fundet i en fart, gode koordinater er guld værd, hvilket
Værløse Undervands Gruppe kunne bevidne. Dem mødte vi på vejen ud
hvor de lå og ventede på at nogen skulle finde vraget, da de ikke selv
kunne. Undertegnede havde fornøjelsen af at være på første hold. Med tæt
på ingen strøm og en rimelig sigt lovede det godt. Desværre var vraget ikke
inden for synsvidde fra hverken ankeret eller dræget, så vi begyndte at
svømme i den retning vi mente at det lå. Og ganske rigtigt fandt vi også
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hurtigt noget der en gang måtte have tilhørt masten, så vi fortsatte i samme
retning. Men vraget dukkede ikke op, så efter nogle minutter drejede vi til
venstre. Dette gav heller ikke noget resultat så endnu en kursændring til
venstre var nødvendig. Og så lige pludselig kunne vi se det. Vi var kommet
om på den anden side i forhold til der hvor vi havde set noget af masten. På
denne side rejser vraget sig 2 meter op fra bunden og vi havde ramt det
nogenlunde midtskibs. Efter mere end 200 år på bunden er det ikke meget
der er tilbage, men der er stadig rigeligt til at man kan danne sig et godt
indtryk. Som sagt rejser vraget sig fra bunden i den ene side og det gør det i
hele vragets længde. Den anden side er noget mere sparsomt bevaret,
hvilket også var medvirkende til at vi missede vraget i første omgang.

Kanon der ligger ud over skibssiden

Og så er der kanonerne. Jeg er ikke nogen ekspert i gamle kanoner, men
dem der ligger på dette vrag er store. De er vel 3 meter lange og en 70-80
cm i diameter på det tykkeste sted. Specielt i den ene ende af vraget står de
flot op over resterne af skibssiden. Vi nåede et par ture frem og tilbage inden
turen gik op af ankertovet igen. Et godt vrag specielt for begyndere. Et klart
alternativ til Sjællandsvraget ved Humlebæk. Efter turen på vraget havde de
fleste af os luft nok til et ekstra dyk ved en af pillerne på Øresundsbroen, et
godt naturdyk. Desværre var sigten ikke så god som sidst vi var forbi. Den
gang kunne man se bropille og bro fra 10 meters dybde, et imponerende
syn.
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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
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Støt vore annoncører,
De støtter os
Da vi er heldige at have nogle annoncører/sponsorer
til vores klubblad, vil vi gerne opfordre jer
- som privatpersoner
- til så vidt muligt at handle hos disse rare mennesker.
Her er priserne, hvis du/I selv skulle kende en
ny annoncør:

En halv side 250,-kr/nr, minimum 4 nr.
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AKTIVITETSKALENDER
Oktober:
Søndag d. 20.

Anemonevraget

25m.

Ken

Søndag d. 3.

Minestrygeren

27m.

Ken

Lørdag d. 9

Fællestur med Islev Sportsdykker Klub

Søndag d. 17.

Martina, stævn

24m.

Ken

Søndag d. 1.

Kullen

22m.

Ken

Søndag d. 8.

Julehygge

Søndag d. 29.

Nytårsdyk

November:

Ken

December:

Henri & Per
10m.

Ken

Januar:
Mandag d. 6

CMAS ** uddannelse starter

Ken

Søndag d. 12.

Kanonvraget, fototur

12m.

Ken

Søndag d. 26.

Landgangsbåden

32m.

Ken

Søndag d. 9.

Boelsdal, Stevns

12m.

Ken

Søndag d. 23.

Baltic

27m.

Ken

Februar:

Marts:
Søndag d. 2.

Fastelavn

Henri & Per

Næste turudvalgsmøde d. 4/12 2002 Kl. 19.00
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