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Bestyrelsesmøde, Den 6. januar 2006
Post:
DSF: Bestyrelses referat og åbne danske mesterskaber i apparatsvømning.
Rabat billetter til dykkermesse i Bella-centeret, fra bladet DYK.
Teknisk:
90hk motoren har været til service i Silkeborg. De fandt ikke noget der relaterer til
fejlen, men mente at binzin filteret var tilstoppet?
Tur:
Påsketur til Stavanger, familietur i Kristihimmmelfartsferien.
Hegnet:
Fastelavn søndag d. 26. februar kl. 14.00 i Glyngøre.
Blad:
Blad i farver, ser rigtig godt ud. Den nuværende deadline 1. december rykkes frem til
15. november og udkommer før jul.
Junior:
Intet nyt at bemærke.
UV:
Det kører med rimelig tilslutning.
Uddannelse:
Profil Optik sponserer igen i år vores radiospot for dykker uddannelse.
3*** udannelse skal koste kr.1200 + bog og læge erklæring.
Eventuelt:
Diskussion om vedtægtsændringer og sikkerhedsprøven iført dragt
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Formandens beretning
Generalforsamlingen januar 2006
Året der gik – 2005
Januar:
Årligt flaskeeftersyn blev afholdt i klubben.
Rigtig mange medlemmer deltog i klubbens førstehjælpskursus, afholdt af: Jan
Glüich Hansen.
Generalforsamling i klubben hvor der bl.a. blev ivrigt debatteret om Kr.
himmelfart/Pinsetur til Norge/Elsegårde.
Februar:
Fastelavnstøndeslagning i Glyngøre med pænt fremmøde. Et rigtigt godt arrangement
fra Hegnetudvalget med varme boller, kakao og uddeling af præmier, i klubhuset.
Sikkerhedsprøven blev afholdt i svømmehallen, med pænt fremmøde.
April:
Klubben havde flere hyggelige / gode uddannelsesture. Nu med masser af nyt grej, så
det var en ren nydelse.
Maj:
En stor del af klubbens aktive medlemmer, havde en kanon god dykkertur til
Flekkefjord i Norge. Vragdyk, naturdyk, hygge og god mad.
I Pinsen var der familie / juniortur til Elsegårde. En rigtig hyggetur med dyk, nostalgi
og god mad. Der deltog mange juniorer samt deres familier.
Juni:
5 CMAS* elever blev uddannet, og må nu dykke i ”åbent vand” til max. 18 m.
August:
Den årlige Sverigestur fandt sted i august. Kanontur, desværre ikke med rigtigt godt
vejr, men alligevel med masser af gode dyk, hyggeligt samvær, fælles badning mmm.
TAK til Skawdyk / Oberon.
September:
I forbindelse med uddannelsen af 2 CMAS** elever tog vi på dykkertur til Skagen
med Oberon, for at prøve kutterdyk/vragdyk.
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I anledning af Skive fugleforening’s jubilæum var vi inviteret til at deltage i udstilling
på Resen Skole. Det var dog ikke nogen større succes, da interessen for dykning viste
sig at være forsvindende lille hos de besøgende.
Oktober:
Bowlingaften, i Skives bowlingcenter, blev desværre aflyst pga. manglende
tilslutning..
Kanon dykkertur til Kristianssand i Norge. Ud over klubbens egne medlemmer,
deltog Jens Kjeldsen fra Thyborøn. Vragdyk, naturdyk, hygge og god mad. Desværre
med den del problemer med at få lov til at pumpe flasker.
November:
”Stormøde” vedr. klubbens økonomi med rekordlavt deltagerantal. Håber ikke at
dette viser den generelle interesse for klubbens økonomi blandt medlemmerne!!!!!
Turmøde i klubben ang. Hvor turen skal gå hen i kr. himmelfartsferien 2006.
December:
Juleafslutningen i SSDK var som sædvanlig også hyggelig, med stort fremmøde,
glögg og æbleskiver. Tom Eberhardt havde medbragt 2 helmasker med indbygget
GSM kommunikation som blev flittigt afprøvet i svømmehallen.
Nytårskur dyk, i Glyngøre, blev holdt i hævd. Hele 5 dykkere var i vandet.
Økonomi:
Klubbens økonomiske situation, ser på trods af ændringer i tilskudsreglerne fra
kommunen rimelig ud for 2005, fordi vi var så heldige at få del i en ekstra bevilling.
Desværre ved vi ikke hvordan fremtiden tegner sig når vi til årsskiftet træder ind i en
ny storkommune.
Året igennem har klubben haft et godt aktivitetsniveau, med flere udlandsture,
familie- og uddannelsesture, alle ture med hyggeligt samvær og gode dyk.
SSDK har lige nu ca. 65 medlemmer, og vi håber på at få rigtig mange nye dykkere i
2006.
Som formand vil jeg gerne sige TAK til alle de medlemmer, som har ydet en STOR
indsats for klubben. Bestyrelse, udvalg, undervisere, i det hele taget aktive
medlemmer, er alle med til at få klubben til at FUNGERE.
20. januar 2006
Formand, Mick Hellegaard
Sallingsund Sportsdykkerklub
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Generalforsamling, Den 20. januar 2006.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Eventuelt.
Mick byder velkommen.
1. Svenning foreslås af den siddende bestyrelse, til dirigent, modtager og spørger
øvrige deltagere om der er enighed om, at der iflg. Klubbens vedtægter, er
rettidig og rigtigt indkaldt til general forsamling. Det er der ikke iflg. Claus
Bengtson, da han mener at der SKAL annonceres i Skive folkeblad. Efter en
halv times diskussion bliver der afstemt om fortolkningen af vedtægter som
ikke siger noget om hvordan der annonceres. Klubbens fremgangmåde med
sms, mail, opringning og indkaldelse på klubbens hjemmeside godkendes med
stort flertal.
2. Findes andet sted i bladet. Enstemmig vedtaget.

3. Enstemmig vedtaget.
4. Se vedlagte:
1. § 5a Tilføjelse til vedtægt.
Vedtaget
2. § 8 Ændringsforslag til Sikkerhedsregler.
Vedtaget
§ 9 Ændringsforslag til Sikkerhedsregler.
Vedtaget
3.
Ændringsforslag til Ordens og opholdsregler. Vedtaget
Søren Bidstrup foreslår at tillade dyk efter computer, som bakkes op af Claus
Bengtson som foreslår bestyrelsen at stille ændringsforslag til næste år.
5. Valg af bestyrelse. På valg er Ejner og Mick.
Opstillet:

Mick
Lars
Gert
Lasse

15 Stemmer
15 Stemmer
4 Stemmer
6 Stemmer

Revisorer: Per Veile, Jesper Svenningsen
Udvalg:
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Blad.

Bo T, Tommy og Ejner

Tur.
Teknisk.
Hegnet.

Ejner, Morten, Anne Sofie, Søren og Tom
Morten, Bo H, Gert, Lasse, Frank og Tom
Erich og Søren

6. Eventuelt
Årets dykker:

Jan Opstrup

Nic gør opmærksom på påsketur til Stavanger.
Erich redegør for Hegnet arrangementer
Diskussion om ”plask og leg” tiltaget, øvelsen på sidste Sverigestur, sikkerhed
på dybe dyk i Norge og Sverige og oplæg til orienterings og debat aften om
nitrox og trimix dyk.
Årets Dykker 2005
Traditionen tro blev ”årets dykker” afsløret, på klubbens årlige generalforsamling i
januar måned.
3.
2.
1.

Ejner Pedersen
Mick Hellegaard
JAN OPSTRUP 

Jan ønskes et velfortjent tillykke, med den nye titel

Nyt (gammelt) tiltag i turudvalget
Vi har nu taget hul på en ny udendørs sæson. Med den vil vi gerne have mere gang i
dykningen i klub regi, og prøver derfor at vende tilbage til at arrangere turene som for
10 år siden. Vi vil gøre mere i ture som går til øst- og vestkysten. Der er masser af
gode steder som bare venter på at blive besøgt og masser af spændende vrag, som vi
med vores nye udstyr har alle muligheder for at finde.
Så børst støvet af grejet og meld dig på til de dyk der interesserer dig. Hvis du har
forslag til andre destinationer så hold dig ikke tilbage, men fortæl turudvalget om det.
Vi mødes kl. 7.30 på alle de nævnte datoer.
Foruden de fastsatte datoer, så dykker vi som sædvanlig på onsdage og i weekender
hvor vejret tillader det. Hvis du er interesseret så ring til Ejner eller Morten.
Med venlig hilsen
Tur udvalget
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Faros
Lørdag den 13/5 2006 (bededagene), går turen mod Tannis bugten. Her ligger vraget
Faros, nordvest for kandestederne, 4 sømil fra land. Faros er en knap 83 meter lang
og 2411 ton dw coaster, som gik ned den 31. oktober 2000. Efter en dramatisk
redningsaktion i Nordsøen, hvor lasten havde forskubbet sig i en kraftig storm, blev
besætningen evakueret. M/V Faros blev slæbt i læ i Tannisbugt, men begyndte
pludselig at synke. En tid lå den med stævnen i overfladen og agter på bunden. For
derefter at lægge sig ret på bunden. Den ligger på 31 meter vand og kan rammes på
16 meter.
Tilmelding til Ejner
Hirsholmene
Svigter vestkyst vejret drager vi i stedet øst på. Vi tager et naturdyk på, de for
Danmark, unikke Koraller omkring Hirsholmene.
Nord for Hirsholmene Findes Søjlerne og sydøst for Hirsholmene ligger Hulerne og
ikke langt der fra ligger Pladerne.
Korallerne er dannet ved udsivning af metangas fra undergrunden. Sandkorn er
sammen kittet og danner de forunderligste formationer. Sandstenskorallerne er smukt
begroede.
Nogle steder er der porte og huler, som kan svømmes igennem, og andre steder 23meter høje søjler som står på rækker. Og fælles for alle, er at der oftest er masser af
liv omkring dem.
Tilmelding til Ejner
Weekendtur til Gl. Åbo
Lørdag den 3/6 – 4/6 2006 (Pinsedagene), Arrangerer vi en weekend tur til Gl. Åbo
ved Lillebælt, sydøst for Kolding. Her er en campingplads med kompressor og hele
molevitten. Dykkerforholdene er her meget specielle, fra stranden og ud bliver der
hurtigt dybt. Skrænten er formet i terrasser som man følger i den dybde som passer
ens temperament. Her er normalt ikke så meget strøm som ved lillebælts broen, så det
er en oplagt tur for vores nye dykkere.
Tilmelding til Søren Bidstrup
Klitmøller / Fornæs fyr
Søndag den 18/6 2006 er der mulighed for et godt naturdyk ved en af kysterne.
Kløfterne ved Klitmøller byder som regel på både fisk, hummere og taskekrabber. Er
vejret til øst kysten, kigger vi
på fladfisk, mange slags tang og alger samt masser af småfisk ved Fornæs fyr.
Fælles for begge steder er at det er kalkbund med masser af revner og forskydninger
som gemmer på meget varieret liv.
Tilmelding til Tom
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Lild strand / Djursland
Søndag den 2/8 2006, vil vi forsøge at fange nogen ”flade” til grillen. Der skulle være
gode muligheder for fangst begge steder.
Tilmelding til Tom
Ålborghus
Søndag den 20/8 2006 tager vi til Ålborghus, som var et passager og stykgodsskib.
2079 BRT, 89,03 meter langt 12,89 meter bredt. 2 dæk,
(Rute København - Ålborg)
Bygget i 1936 på Nakskov Skibsværft, I februar 1969 køber B&W skibet som
beboelsesfartøj til værftet, og omdøber ved denne lejlighed færgen til Øbo. Bliver
handlet af flere gange for til sidst at gå til ophug. Total forliser under bugsering, til
Rotterdam, 8 sømil N for Hanstholm den
6/9 1972.
Vraget er sprængt midtskibs, motor, skibssider med koøjer, pisse kummer mm. i et
rod, stævnen er intakt med en mast som rager langt udover SB side, 8-10 m. over
bunden, agterenden er også intakt, hvor der er lidt trædæk endnu. Altid et besøg
værd. Den ligger på 29 meter vand og kan rammes på 24 meter.
Tilmelding til Ejner
U251
Er vejret bedre egnet for østkyst dyk, sejler vi syd for Læsø. Her vil vi dykke på
Ubåden, U251, type VIIC på 650 BRT. Atlantgående ubåd, på godt 67 meters
længde. 44 mands besætning af hvilke 32 stadig er i ubåden. Sænket 19.04.45, af
engelske og norsk fly sammen med M 403. Skipperen og 3 besætningsmedlemmer
overlevede.
Ubåden står smukt på bunden, men er plomberet således at det ikke kan lade sig gøre
at svømme ind i den, undtagen i agterskibet. Skruen sidder stadigvæk på vraget og
der er mange fisk omkring.
Den ligger på 35 meter vand og kan rammes på 28 meter
Tilmelding til Ejner

Sommerfest
Sommerfest med grill og råhygge, det bliver en realitet i år 2006!!!
Hegnetudvalget planlægger at afholde en sommerfest lørdag d. 26. august, de
endelige planer er dog ikke lavet endnu.
Har du/I nogle gode ideer til årets sommerfest, eller ønsker du/I at hjælpe med
planlægning og/eller gennemførelse af festen, giv da hegnetudvalget besked snarest!
Vi overvejer bl.a. et dyk om formiddagen med "dykkerbingo".
Hold øje med opslag i klubben og/eller på hjemmesiden for de endelige planer.
Hegnet
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Tur til Elsegårde
Som I sikkert har hørt havde vi sidste år en tur til Elsegårde. Vi planlægger også i år
at lave en tur i Kr. himmelfarts ferien fra onsdag til og med søndag. Alle er
velkommen og I må meget gerne tage familien med. Jeg vil gerne høre fra jer inden
længe, da turen skal planlægges, hytter skal bestilles m.m. Der er mange forskellige
hytter, og man kan med fordel gå flere sammen og dele udgifterne til en hytte. Man
kan også selv medbringe campingvogn, telt eller også bare
”sove i det fri”…….. Priserne forhandler jeg med campingpladsen, når jeg har fået en
tilbagemelding fra jer.
Har I spørgsmål eller ved I allerede nu at I vil deltage, hører jeg gerne fra jer.
Sidste frist for tilmelding er 9.5.2006.
Ring eller mail på:
97528355 eller 23333181 erich.boerner@get2net.dk
Overnatningspriser m.m. 2006
inkl. overnatningsgebyr, el og gas men eksklusiv sengetøj.
Højsæson
24.6 til 12.8
/dag /uge /dag /uge
Lavsæson

Hytte 1,3
6 sovepladser.

350 2100 530

3445

Hytte 2, 4, 5
5 sovepladser.

330 1980 500

3250

Hytte 6
6 sovepladser.

350 2100 530

3445

Hytte 7 til 11
4 sovepladser.

310 1860 470

3055

Hytte 12, 13, 14
4 sovepladser.

325 1950 490

3185

Lejlighed "Sommerhus"
6 sovepladser.

405 2340 590

3835

Lejlighed "Smørblomst"
5 sovepladser.

390 2340 590

529

Hytterne er med elvarme, koldt vand, bestik, service, gryder, kaffemaskine m.m.
Desuden terrasse m. trægulv, havebord, stole og parasol.

Husk selv at medbringe: dyner, puder, sengelinned, håndklæder og viskestykker
Sengetøj m. betræk og badehåndklæde kan lejes for 60 kr. pr. sæt.
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Højsæson
Voksen, lav-/højsæson*

24.06. - 12.08
62,-/72,30,-/35,26,-

Barn(1-12 år), lav-/højsæson*
Strøm/

Ubeboet enhed for ikke sæsonpladser

120,-

(pr. døgn uden for højsæson: fredag til søndag og skæve helligdage)

Gæstekort – børn(1-12 år)/voksne
Camping-/Transitpas
ID-plade til campingvogn/årsmærke

5,-/15,80,-/20,330,-/150,-

2 min. varm brusevand
Bordtennis og bold, pr. time
Minigolf, voksne
Minigolf, børn
Vaskemaskine, pr. 3 poletter = 1 vask
Sæbe til vaskemaskine, pr. portion.
Tørretumbler, (polet) pr. 10 min.
Båd med motor pr. ½dag
Båd med motor pr. dag
Båd med motor pr uge.
Depositum for leje af båd
Cykel, pr. dag
Tandem pr. dag
Sengetøj incl. linned, pr udlejning.

2,11,25,15,30,6,10,280,420,1760,2000,60,100,60,-

Udlejningscampingvogne
inkl.. overnatningsgebyr, el og gas
Højsæson
24.6 til 12.8
pr. dag pr. uge pr. dag pr. uge
Lavsæson

C5
5 sovepladser

380

2280

570

3705

B4½
4 sovepladser

350

2100

530

3445

C4
4 sovepladser

260

1560

390

2535

Vognene er med gasvarme, koldt vand, bestik, service, gryder, kaffemaskine m.m.
Desuden fortelt med lys, trægulv, havebord og stole.
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Sverigestur 2006
Torsdag den 3. august til søndag den 6. august.
Vi har arrangeret en dykkertur til området omkring Marstrand, Lysekil og
Väderöerne som ligger lidt nord for Göteborg. Området byder på gode naturdyk, men
også flere gode vragdyk, på overskuelige dybder.
Vi skal bo ombord på Skawdyk` s kutter ”Oberon”.
Vi sejler fra Skagen torsdag aften, og er tilbage igen søndag aften.
Transport til og fra Skagen, foregår i egne biler.
Giv besked ved tilmelding om DU kan køre.
Prisen for hele turen er ca. 1000 kr. alt inklusive.
Minimum CMAS** sportsdykkere eller tilsvarende har førsteprioritet til turen.
Alle tilmeldte vil modtage nærmere oplysninger.
Tilmelding fra og med den 1. maj kl. 17.00
Mick Hellegaard: Tlf. 97 59 16 49 / 25 22 82 00.
Efter først til mølle princippet. Der er kun 14 pladser.
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Følgende klubmedlemmer kan fejre rund fødselsdag i 26
Nickolai B. Jørgensen
Jes Mosgaard
Lars Toft

20 år
40 år
40 år

17. juni
12. august
29. oktober

Vi ønsker tillykke med dagen

Gddag og farvel
Sallingsund Sportsdykkerklub, vil gerne sige farvel og måske på gensyn til:
John Gamskjær
Brian Jensen
Michael Kaastrup

Passiv
CMAS**
CMAS**

Samtidig vil klubben gerne sige VELKOMMEN til:
Jacob B. Christensen
Lasse Pedersen
Maja B. Jensen
Pernille Toft
Peter Hundahl
Thomas Hundahl
Joan Christensen
Kenneth Jespersen
Nickolai B. Jørgensen
Ole Gundersen

Junior aspirant
Junior aspirant
Junior aspirant
Junior aspirant
Junior aspirant
Junior aspirant
CMAS* kursist
CMAS* kursist
CMAS* kursist
CMAS* kursist

Fryser du??
Er du en af de gode vinter aktive medlemmer, som klubben har?
Er du en af dem, som synes der er for koldt i klubhuset om vinteren?
Er du en af dem, der skruer op for varmen?
HUSK, der skal skrues ned for varmen igen, når man forlader klubhuset.
Vi har fået et eftersmæk på varmeregningen på kr. 2400.00
Det havde været skønnere, at bruge de penge på noget mere fornuftigt!!
På bestyrelsens vegne
Mitsie
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Fastelavn
Fastelavn blev vanen tro markeret med tøndeslagning i Glyngøre havn af en udvalgt
skare af klubbens medlemmer.
De deltagende var Morten, Ejner, Lars, Mitsie og Søren, alle var udklædte og gik til
opgaven så godt de kunne.
På kajen var en del tilskuere både i form af klubmedlemmer med familier og
tilfældigt forbipasserende.
Efter en del slag lykkedes det endeligt at få gjort kål på tønden, årets kattekonge blev
Mitsie og Morten blev dronning.
Søren blev valgt som årets bedst udklædte. Tilbage i klublokalerne var
hegnetudvalget vært med varm kakao og fastelavnsboller.
Det var meget hyggeligt at mødes på denne lidt anderledes måde, ikke mindst fordi
man fik muligheden for at møde nogle af de andre medlemmers familier.
Søren B.
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