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Formandens beretning 

Jeg synes det en gang imellem er 
værd, at tænke over hvad det er, der 
får folk til at vælge at dykke i en klub 
som ORCA. Man kunne jo også bare 
tage ud med et dykkercenter eller 
dykke sammen med en kammerat, 

fra en tilfældig strand.  
 
Fra mit synspunkt er det det sociale 
sammenhold mellem medlemmerne. 
Det bygges op af de fælles 
oplevelser, vi får på turene. Fra årets 
turkalender kunne det fx være en 
tur, hvor man skulle huske motorsav 
og kost, for at komme på dyk under 
isen. Det er en særlig oplevelse, som 
også fik velfortjent opmærksomhed 
fra Allerød Nyt. Det kunne også være 
et helt almindeligt dyk på Kullen, 
hvor man pludselig spottede en 
uhyre sjælden blå hummer. 
Bornholmerturen er hvert år et fast 
og vigtigt punkt i turkalenderen, og i 
år var ingen undtagelse. Igen i år var 
turen med til at fylde gode dyk i 

logbogen for rigtig mange 
medlemmer, samtidig med at det 
sociale element var helt i top.  
 
Alle disse oplevelser er kun mulige at 
gennemføre, pga. det store frivillige 
arbejde, der ydes fra klubbens 
medlemmer. Det kræver tid og 
energi at arrangere en stor tur til 
Bornholm, at uddanne nye dykkere 
eller at designe, indkøbe og bygge 
det spritnye kompressoranlæg, der 
blev færdiggjort i 2018. 
Men det er præcis denne frivillige 
indsats, der gør det fedt at være 
medlem af klubben. Det er en 

fornøjelse at kunne nyde en 
veltilrettelagt tur, et udbytterigt 
kursus eller at fylde flasker i 
rekordfart, samtidig med at man ved 
at luftkvaliteten er helt i top. 
 

Hvis dette engagement kun 
opretholdes af nogle få, vil energien 
med tiden rende ud, og klubben vil 
risikere at gå i stå. ORCA har haft en 
lang tradition for, at have forskellige 
udvalg til at varetage frivillige 
opgaver. Men også dette område 
kræver opmærksomhed i ny og næ. 
Det forsøgte bestyrelsen at 
imødekomme ved at afholde en 
udvalgscafé, hvor det både blev 
diskuteret hvilke udvalg der er behov 
for fremover og hvilke opgaver 
udvalgene skal løse. Bestyrelsen har 
de seneste år arbejdet ud fra 
mantraet: “Alt magt til de aktive”. 
Hvis man skal have lyst til at løse en 
opgave for klubben, skal der også 
følge medindflydelse med. Således er 

det udvalgene selv der er kommet 
med budgetforslag for det 
kommende år, og så længe 
udvalgene arbejder indenfor 
budgettet, behøver de ikke spørge 
bestyrelsen til råds. Hvis du har lyst 
til at være med i et af udvalgene, så 
kontakt en udvalgsformand og hør 
nærmere. 
 
Juniordykning fylder meget i ORCA 
og vi ser igen og igen, at 
juniordykningen er med til at trække 
voksne dykkere tilbage til sporten og 
til ORCA. 28 % af klubbens 
medlemmer er nu under 18 år, og de 
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glade ansigter der lørdag efter lørdag 
fylder svømmehallen, vidner om at 
det er en fantastisk aktivitet klubben 
har kørende. Vi har i år både haft 
guld- sølv- og bronzedelfiner, og så 
har vi for første gang videreuddannet 
juniordykkere til CMAS*. For de 
voksne, der er engageret i 
juniordykning, er det i årets løb 
blevet lettere at uddanne nye 
forældre til at blive juniortrænere, 
idet vi nu kan køre det som et kursus 
internt i klubben. 
 
I foråret blev Lillerød Idrætsforening 
lukket, efter i en årrække at have 
haft stadig mindre praktisk betydning 
for foreningerne i byen. Samtidig 
blev det besluttet at opløse LIF 
Fonden og udlodde hele formuen til 
medlemsforeningerne. Foreningerne 
blev enige om en fordelingsnøgle 
som fordelte formuen med et fast 
beløb til hver forening og resten 
fordelt efter anciennitet og 
medlemstal. For ORCAs 
vedkommende betød det en 

udbetaling på godt 29.000 kr. 
 
I årets løb er der både blevet 
gennemført CMAS* og CMAS** 
kurser, og i efteråret var der slået et 
CMAS*** kursus op. Da vi nåede 
frem til kursets afvikling, var der 
desværre kun to tilmeldte, og kurset 
måtte aflyses. Det er synd, da netop 
det trestjernede kursus er et kursus, 
der har utrolig meget at byde på. Det 
giver virkelig muligheden for at 
udvikle sig som dykker, selvom man 
har været i gang med sporten i flere 
år. Nogen tror man skal tage 
CMAS*** fordi man efterfølgende vil 

være instruktør, og det er da også 
adgangskrav til instruktørkurserne. 
Men det er for langt de fleste ikke 
den primære grund til at deltage på 
kurset. Kurset er for alle erfarne 
CMAS** dykkere der ønsker at blive 
endnu bedre. Som en ekstra bonus 
giver CMAS*** også adgang til 
trimixuddannelserne. 
 
Hvert år uddeler Allerød Kommune 
en række priser til unge 
idrætsudøvere og deres trænere. I 
2018 modtog Nicholai 
Ungdomsfondens lederpris for sit 
utrættelige arbejde med at afholde 
kurser og uddanne nye dykkere i 
ORCA. Fra indstillingen lød det: 
“Nicholai var blandt de allerførste 
dykkerinstruktører i Danmark, der 
blev uddannet til at undervise børn 
ned til 8 år i dykning med flasker. 
Efterfølgende har Nicholai været med 
til at skabe rammerne... så ORCA har 
etableret en af landets mest 
succesfulde juniorafdelinger for 
flaskedykning…. Nicholai udvider hele 

tiden sin egen kunnen og brænder 
for at give sin viden videre til 
andre…. En ildsjæl som Nicholai er 
guld værd for enhver forening. 
Derfor vil ORCA gerne indstille 
Nicholai som modtager af 
Ungdomsfondens lederpris.” Stort 
tillykke med prisen. Som om det ikke 
var nok at være ildsjæl i ORCA, er 
Nicholai i årets løb også blevet 
formand for Teknisk udvalg i DSF. 
 
De seneste år har vi desværre alt for 
ofte set nyindmeldte medlemmer, 
melde sig ud igen et halvt eller et 
helt år efter deres indmeldelse. Der 
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ligger et stort potentiale i at 
fastholde de nye medlemmer, som 
man må gå ud fra er motiverede for 
at komme i gang med sporten. I det 
kommende år vil vi derfor arbejde på 
at nye medlemmer får en bedre 
velkomst og dermed en lettere 
opstart i klubben.  
 
I år fejrer vi 40 års jubilæum, og det 
fejrer vi med en jubilæums dykkertur 

til sommer. Der er sat økonomi af til 
det i budgettet, og derfra er det op til 
det jubilæumsudvalg, der bliver 
nedsat til generalforsamlingen, at 
tilrettelægge den bedst tænkelige 
fejring af jubilæet. 
 
Med ønsket om en fantastisk sæson 
2019 
 
Peter Fastner Stenkilde 

 

 

 

DSF medlemsbevis 

Dit DSF medlemsbevis for 2019 udleveres til generalforsamlingen, 
medlemskort kan efterfølgende afhentes i materialerummet. 
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Revisorernes bemærkninger: 
 
Der vil blive svaret på revisorernes og andres spørgsmål på 
generalforsamlingen. 
Det samlede regnskab vil kunne gennemses på generalforsamlingen eller efter 
aftale med kassereren. 
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Allerød Sportsdykkerklub ORCA 
    

      

KontoNr Tekst 
Saldo 
2017 

Saldo 
2018 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

  Kontingenter         

1003 Seniordykkere fra 22 år      71.000,00        73.450,00           67.600           76.700  

1007 UV-rugby'er         6.000,00  
 

            7.150  
 1006 Snorkeldykker 

 
        7.150,00  

 
            7.150  

1008 Juniordykkere, 8-15 år         8.000,00        12.400,00              8.000              9.200  

1011 Ungdomsdykkere, 16-21 år         6.900,00          5.525,00              6.000              5.200  

1012 AU'ere                      -                800,00                     -                1.000  

1015 Passive med DSF         3.500,00          4.000,00              3.200              2.800  

1016 Passive uden DSF                      -                300,00                 400                 300  

1020 
Indmeldelses- og   
rykkergebyrer         1.250,00          3.000,00              1.000              1.000  

 
Kontingenter i alt      96.650,00      106.625,00           93.350         103.350  

        Eksterne kontingenter         

1050 DSF kontingenter     -32.395,00      -32.930,00          -28.500          -31.560  

 
Eksterne kontingenter i alt     -32.395,00      -32.930,00          -28.500          -31.560  

        Tilskud mm.         

1400 Allerødordningen 9900         9.511,00           10.000              5.000  

1450 Fonde mm. 4200                      -      

 
Tilskud mm. i alt      14.100,00          9.511,00           10.000              5.000  

        Uddannelse i ORCA         

2000 CMAS*, indtægter      12.500,00        21.445,00           25.000           20.000  

2001 CMAS*, udgifter       -3.305,00         -8.330,00            -6.500            -6.400  

2010 CMAS**, indtægter         9.000,00        10.275,00              8.000              8.000  

2011 CMAS**, udgifter       -2.210,00         -2.405,00            -1.800            -1.800  

2020 CMAS***, indtægter                      -    
 

         14.000           11.000  

2021 CMAS***, udgifter                      -    
 

          -5.000            -5.000  

2030 Nitrox-kurser, indtægter         8.000,00  
 

            8.000              8.000  

2031 Nitroxkurser, udgifter       -4.403,00  
 

          -3.600            -3.000  

2032 Bådførerkurser, indtægter                      -    
 

                   -    
 2033 Bådførerkurser, udgifter                      -    

 
                   -    

 2040 Juniordykkerkursus, indtægter         3.600,00          1.695,00              2.000              3.000  

2041 Juniordykkerkursus, udgifter       -1.755,00            -975,00                -800                 500  

2050 Trimix-kursus, indtægter                      -    
 

            9.000              9.000  

2051 Trimix-kursus, udgifter                      -    
 

          -2.000            -2.000  

2090 Introdyk                      -          

 
Uddannelse i ORCA i alt      21.427,00        21.705,00           46.300           41.300  
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        Instruktør/lederuddannelse         

2100 Instruktør/lederuddannelse       -3.748,00  
 

        -10.000          -20.000  

2101 
Instruktør/lederudd., 
brugerbetaling                      -    

   2102 Instruktør planlægning                      -                -5.000            -3.000  

 

Instruktør/lederuddannelse i 
alt       -3.748,00                       -            -15.000          -23.000  

      

        Information og PR         

3050 ORCA på internettet           -393,00            -398,00          -400,00      -3.400,00  

3100 PR og reklame           -363,95            -500,00      -2.000,00  

 
Information og PR i alt           -756,95            -398,00          -900,00      -5.400,00  

        Benzin og olie         

4001 Bl. benzin, udgifter                      -    
 

                   -    
 4010 Totaktolie, udgifter                      -              -168,94            -1.000            -1.000  

 
Benzin og olie i alt                      -              -168,94            -1.000            -1.000  

        Nitrox         

4050 Oxygenflaske abb.           -900,00  
 

          -2.700  
 4060 Oxygenforbrug           -326,79         -3.319,63                -600                -600  

4065 Nitrox brugerbetaling                      -            1.196,75              1.500              1.500  

 
Nitrox i alt       -1.226,79         -2.122,88            -1.800                 900  

        Arrangementer         

4100 Tilskud til dykninger 
  

                   -            -10.000  

4110 Slæbestedsafgifter       -2.400,00         -2.400,00            -2.400            -2.400  

4200 Arrangementer           -822,60         -2.279,00            -1.000            -2.000  

4210 Instruktør weekend           -796,64         -1.525,18                     -      

 
Arrangementer i alt       -4.019,24         -6.204,18            -3.400          -14.400  

        Udrustning         

5000 Lejeindtægter, klubudstyr         2.100,00          2.540,50              5.000              3.000  

5050 RIB, brugsafgift                      -            2.950,00              2.500              3.000  

 
Leje og brugerbetaling i alt         2.100,00          5.490,50              7.500              6.000  

        Faste bådudgifter         

5100 Vægtafgift, trailere           -410,00            -440,00                -500                -500  

 
Faste bådudgifter i alt           -410,00            -440,00                -500                -500  

        Vedligehold         
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5200 
Vedligehold, lokaler og 
inventar           -319,95         -1.583,75            -1.500            -2.000  

5210 Vedligehold, gummibåde       -2.455,30            -125,85            -2.500            -5.000  

5220 Vedligehold, motorer                      -    
 

          -5.000            -5.000  

5230 
Vedligehold, andet 
dykkerudstyr       -8.555,33  

 
          -8.500          -15.000  

5235 Trykprøvning af flasker       -1.686,25              414,34            -4.000            -5.000  

5236 Trykprøvning, egenbetaling                      -    
 

            1.500  
 5240 Vedligehold, kompressorer     -87.055,35      -22.748,80            -8.000            -8.000  

 
Vedligehold, trailer                 -4.000  

 
Vedligehold i alt  -100.072,18      -24.044,06          -28.000          -44.000  

        Nyanskaffelser         

5300 Nyt til lokaler og inventar                      -    
 

                   -              -5.000  

5310 Nyt til gummibåde                      -    
 

                   -    
 5320 Nyt til motorer                      -    

 
                   -    

 5330 Nyt dykkerudstyr       -5.372,87         -3.366,00          -28.800            -7.300  

5350 Nyt UVrugby udstyr       -2.685,00                       -      

 
Nyanskaffelser i alt       -8.057,87         -3.366,00          -28.800          -12.300  

  
      

 

 
Udrustning i alt  -106.440,05      -22.359,56          -49.800          -50.800  

        Varesalg         

6010 
Logbogsindsatser (gamle), 
forbrug             -560,00    

 

 
Varesalg i alt             -560,00                       -    

      

      

        Administration og diverse         

7000 Kontorartikler                      -    
 

          -1.000            -6.000  

7040 PBS og bank , gebyrer       -1.102,18         -1.479,30            -1.500            -1.500  

7050 Renteindtægter                      -    
 

                   -                       -    

7060 IT service                      -    
 

              -800                -800  

7100 DSF repræsentantskabsmøde       -1.405,00            -672,00            -1.500            -1.500  

7200 Generalforsamling           -766,85         -1.008,63            -1.000            -1.000  

7300 Forsikringer og Autohjælp     -12.936,86      -13.286,56          -15.000          -15.000  

7500 Gaver                      -           -1.624,90                -500                -500  

7600 Software                      -          

 
Administration og diverse i alt     -16.210,89      -18.071,39          -21.300          -26.300  

        Afskrivninger         

8000 Afskrivninger     -39.595,00      -19.500,00           19.500           24.000  
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  Ekstraordinære poster         

9000 Ekstraordinære indtægter                      -          35.543,67                     -                       -    

9100 Ekstraordinære udgifter                      -              -299,50                     -                       -    

  Driftsresultat     -72.214,92        70.770,22           47.450           22.090  

      

KontoNr Tekst Saldo2017  Saldo2018  
 

Budget2018   Budget2019  

    
      Aktiver         

        Udrustning         

11000   RIB - Spækhuggeren      12.301,00          9.301,00              9.300              6.300  

11100   Bombard C5         6.745,50          3.745,50              3.745                 745  

11115   Suzuki DT30                      -    
 

                   -    
 11116   Evinrude 115 Etec 2013                      -    

 
                   -    

 11120   Trailer         5.500,00          3.500,00              3.500              1.500  

11350   Bauer kompressor PE300      46.991,00        41.991,00           42.000           37.000  

11400   Dekanteringsanlæg      23.501,90        18.501,90           18.500           13.500  

11600 Lungeautomater 
 

      30.000,00           30.000           24.000  

11700   Afbalanceringsveste         1.500,00  
 

                   -    
 11900   Andet udstyr                      -          16.974,40                     -             10.974  

 
Udrustning i alt      96.539,40      124.013,80         107.045           94.019  
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ORCA investeringsplan 2019 

 
Herudover indkøbes følgende i 2019: 

   Stage rigging kit til 2 stk. klubflasker 

 

800  

Vinde til bundtov i rustfrit stål 
 

500  

Sækkevogn, bevilliget i 2018 
 

5.000  

I alt 
  

6.300  

 

Materieludvalget har derudover en ”ønskeseddel” med to forslag som 

bestyrelsen ønsker at vende på generalforsamlingen. 

Udvidelse af garagen. Det ønskes, at vi undersøger mulighederne for at udvide garagen, 

så kompressoranlægget kan flyttes derop. 

 

Nyt continuous blending anlæg. Materieludvalget ønsker at bygge et nyt continuous 

blending anlæg til nitrox og trimix.

          

Materiel 
Forventet 
anskaffelsesår 

Forventet 
pris 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

RIB 2025 225.000   18.301         
     
225.000  

Opgradering af 
oxyboks 2019 6.000         6.000     

Gummmibåd 2015 24.000 15.745             

Ladtrailer 2015 16.000 11.500             

Kompressor 2016 65.000   56.991           

Kompressorrum 2017 50.000     50.000         

Lungeautomater 2018 28.800       28.800       

BCD veste 2010 25.500               

BCD veste - 
blylommer 2018 7.680       7.680       

Suzuki DT30 2011 18.500               

Evinrude 115 HK 2013 80.000               

Fyldepanel 2012 9.500               

Dekanteringanlæg 2015/16 9.380 9.380 33.502           
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Kontingenter og gebyrer 

Bestyrelsen foreslår nedenstående ændringer til kontingenter og gebyrer.  

 Nuværende sats Forslag til ny sats 

Senior dykker (fra 22 år) 650,- pr. halvår uændret 

Ungdoms dykker  
(fra 16 til 21 år) 

400,- pr. år uændret 

Junior dykker  
(fra 8 til 15 år) 

400,- pr. år - uændret 

Snorkelmedlem 650,- pr. år uændret 

AU 
 

Inkl. DSF kontingent 
Under 18 år: 200,- pr år 
Fyldt 18 år: 400,- pr år 

uændret 

Passiv 400,- pr. år inkl. DSF 
100,- pr. år ekskl. DSF 

uændret 

Rykkergebyr 35,- uændret 

Indmeldelsesgebyr 100,- uændret 

RIB brugerbetaling 25,- pr. person/dag uændret 

 



Ordinær generalforsamling 2019  Allerød Sportsdykkerklub ORCA 

Indkomne forslag  Bilag E 

 
a) Vedtægtsændringer vedr. LIF 
Forslagsstiller: Bestyrelsen  

I 2018 lukkede LIF. Vi ønsker derfor at LIF skrives ud af vores vedtægter ved 
følgende ændringer. 

 

§ 1. Navn 

Følgende linje slettes: Klubben er en underafdeling af Lillerød Idrætsforening (LIF). 

Ordet ”desuden” slettes fra linjen: Klubben er desuden medlem af Dansk Sportsdykker 

Forbund (DSF) og dermed medlem af det internationale dykkerforbund CMAS. 

§ 4. Bestyrelsen 

Følgende linje slettes: Fra bestyrelsens medlemmer skal der vælges en repræsentant til 

Lillerød Idrætsforenings (LIF) hovedbestyrelse. 

 
b) Vedtægtsændringer vedr. fuldmagter 
Forslagsstiller: Bestyrelsen  

Der er i dag ingen begrænsning på antallet af fuldmagter, man kan medbringe 
til generalforsamling. Det ønsker bestyrelsen at begrænse fremover. Til 
sammenligning kan en klub kun medbringe én fuldmagt på DSFs 
repræsentantskabsmøde. 

§ 5. Generalforsamling 

Alle valg sker ved håndsoprækning og afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt ét 

medlem ønsker det, foregår afstemningen skriftligt/hemmeligt. Stemme kan afgives ved 

fuldmagt. 

Vi ønsker at tilføje: Dog kan hvert medlem højest medbringe to fuldmagter. 


