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Medlemsblad for
Rødovre Sportsdykker Klub
Egegårdsvej 15, 2610 Rødovre
Bank: reg. 3307 konto 3350144781
CVR nr. 31192641
E-mail: mail@dykkerklub.dk
Web: www.dykkerklub.dk

Bestyrelsen:

Formand Nikolaj Bech
Telefon 20 80 89 58
nikolaj@dykkerklub.dk

Næstformand Kim Poulsen
Telefon 21 69 40 23
kim@dykkerklub.dk

Kasserer Ken Bordig
Telefon 29 69 52 29
kasserer@dykkerklub.dk

Sekretær Kell Skytt
Telefon 28 79 65 35
kell@dykkerklub.dk

Medlem Christian Mathiesen
Telefon 31 55 33 97
christian@dykkerklub.dk

Kontingent halvårligt:
1. februar og 1. august

Indtil det 15. år 50,00 kr.

Indtil det 20. år 350,00 kr.

20 år og derover 500,00 kr.

Passive 150,00 kr.

DSF abn. (helårligt i dec.) 300,00 kr.

Ansvarshavende redaktør & layout:
Nikolaj Bech
Telefon 20 80 89 58

Forside: Vapper, Nikolaj Bech

Udvalg:

Tur: Ken Bordig
Telefon 29 69 52 29

Uddannelse: Ken Bordig
Telefon 29 69 52 29

Sikkerhed: Ken Bordig
Telefon 29 69 52 29

Båd: ledig
Telefon

Fest udvalg: Laura Neumaier
Telefon 60 53 35 22

Redaktion: Nikolaj Bech
Telefon 20 80 89 58

Foto: Nikolaj Bech
Telefon 20 80 89 58

Sidste frist for
stof til bladet:

15/9-21

Islevbadet haltider:

Motion:
Onsdag 19:00 - 20:00

Svømmehal:
Onsdag 20:00 - 21:50
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Kalender
August:

Søndag d. 1. Vragdyk 10-30m. Nikolaj

Søndag d. 8. Dyk

Søndag d. 15. Dyk

Onsdag d. 18. Generalforsamling

Søndag d. 22. Vragdyk 10-30m. Nikolaj

Søndag d. 29. Dyk

September:

Lørdag d. 4. Arbejdsdag Nikolaj

Søndag d. 5. Vrag/båddyk 10-30m. Nikolaj

Søndag d. 12. Dyk

Søndag d. 19. Dyk Nikolaj

Søndag d. 26. Dyk

Søndag d. 30. Dyk Nikolaj

Oktober:

Søndag d. 3. Dyk

Søndag d. 10. Dyk Nikolaj

Søndag d. 17. Dyk

Søndag d. 24. Dyk

Søndag d. 31. Dyk Nikolaj

Næste turudvalgsmøde d. 1/9 2021 Kl. 19.00



RSKNyt nr. 3 - 2021

Side 4

Som i vil bemærke er kalenderen
anderledes end den plejer. Vi er
desværre ramt af sygdom i turudvalget
og det er derfor svært at sætte en
kalender sammen med alle pladser
taget. Derfor er kalenderen fyldt med
’tomme’ ture. Det er åbent for alle at
tage og sige at den dag vil jeg gerne
ud at dykke og så tage fat i
undertegnede, eller bare slår turen op.

Under alle omstændigheder er vi
tvunget til at gøre tingene på en anden
måde. Hidtil har vi holdt
turudvalgsmøder hver 3. måned, hvor
kalenderen er blevet fyldt for de næste
3-4 måneder. Corona har ikke gjort
disse møder bedre besøgt og
spørgsmålet er om det er den rette
måde at gøre tingene på?

Jeg synes også at det hænger lidt med
tilmeldingerne til de dyk der bliver slået
op. Jeg ved ikke hvad grunden er til
dette, måske har Corona igen spillet
negativt ind her, men det er lettere
frustrerende at slå et dyk op, som
ingen vel med på. Jeg tænker at det
ikke er fordi i ikke gider dykke (her
tænker jeg på dem med aktivt
medlemsskab), der kan selvfølgelig
være mange grunde til at man ikke kan
den dag. Men måske vi ved at gøre
tingene anderledes kan gøre det
nemmere at få tingene til at passe
sammen.

Nu er det snart tid til generalforsamling
(onsdag 18/8 kl. 18:30) og det ville
være fantastisk at se så mange af jer
som muligt den dag. Og så kan vi

starte snakken under eventuelt og
gerne fortsætte til næste
turudvalgsmøde 1/9.

Inden da kan i jo tænke lidt over
følgende spørgsmål:

▪ Hvornår vil jeg gerne dykke?

▪ Hvad vil jeg gerne dykke på?

▪ Hvordan slås et dyk bedst op for at
jeg får reserveret det i min
kalender?

▪ Kunne jeg selv tænke mig at
arrangere og lede et dyk?

Vi har brug for jeres gode ideer og
input.

Og så åbner svømmehallen igen når
skolerne starter og nu uden krav om
Coronapas.

Nikolaj Bech, formand

Leder
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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 morgenen. Webasto
komfortvarmer monteres i motorrummet og kan
fjernbetjenes via mobiltelefon
Fra 8795,- inkl. moms og montering, ekskl. fjernbetjening.

Zerahn's Auto er sponsor af olie til RSK's både

Hammerholmen 9-13
2650 Hvidovre
Tlf. 36 78 13 33
Zerahnauto@mail.dk

DSF medlemskort
Dansk Sportsdykker Forbund
(DSF) har i år valgt at udsende
deres medlemskort elektronisk
som et PDF dokument. Så for at
kunne sende det til dig, skal jeg
bede dig om at sende din e-mail
adresse til
mail@dykkerklub.dk med
overskrift "DSF medlemskort"
Skriv dit navn i tekstfelt. Så vil
jeg sende dit medlemskort til
den e-mail.

Ken
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Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling i RSK
 Onsdag d. 18. August 2020.

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset kl. 18.30 - ?

Dagsorden er som følger:

1) Valg af dirigent.

2) Godkendelse af dagsorden.

3) Valg af stemmeoptællere.

4) Bestyrelsens Beretning.

5) Revideret regnskab fremlægges.

6) Indkomne forslag.

7) Valg af bestyrelse.
På valg i ulige år: Næstformand Kim Poulsen og Bestyrelsesmedlem Kell Skytt.
Begge er villige til genvalg.

8) Valg af 1. og 2. suppleant.
På valg Mads Poulsen og Michael Bade.

9) Valg af 2 bilagskontrollanter.
På valg Bent Toftemark og Tina Grønbæk.

10) Valg af bilagskontrollantsuppleant.
På valg Jørgen Annfeldt.

11) Eventuelt

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før general-
forsamlingen. Regnskab fremlægges på generalforsamlingen.
Aktive medlemmer uden restance har stemmeret.

Ordinær Generalforsamling
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OBS !!!
Bagefter den ordinære general-
forsamling onsdag d. 18. august,
tænder vi op i grillen og hygger os med
lidt mad og drikke. Så husk at tage
noget mad med til grillen, øl & vand
kan købes i baren, vin må du selv
sørge for at have med.

Bestyrelsen

Arbejdsdag 4. september
4. september er der den halvårlige arbejdsdag. Som altid står den på rengøring
og vedligehold af klubbens lokaler.

Vi starter kl. 9.00 og der er morgenmad kl. 8.30 til
dem der har tilmeldt sig til Nikolaj på sms (20 80
89 58) eller mail (nikolaj@dykkerklub.dk).

Uddannelsesnyt
Hej Alle

Grundet Covid 19 har været en stille
sæson dette år, men hvis der er nogen
der gerne vil have et CMAS * / ** eller
Nitrox kursus, så skriv endelig til mig.
Så sætter jeg et kursus op. Du er mere
end velkommen til at kontakte mig, hvis
du ønsker at videreuddanne dig.

Jeg kan tilbyde CMAS * til *** Nitrox,
Nitrox blender, Vragdykker I, Rekreativ

Trimix, tørdragtskursus og
Speedbådskørekort, så kom frisk.

Mail / skriv til mig, hvis der er en
uddannelse du ønsker, så finder vi ud
af noget.

Ken
Uddannelsesudvalget
mail@dykkerklub.dk / 29 69 52 29




