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Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 

2. Fremlæggelse af årsberetning 
v/ formand Peter Stenkilde [bilag A] 

3. Godkendelse af regnskab for 2019 
v/ kasserer Per Møller [bilag B] 

4. Fremlæggelse af budget og investeringsplan for 2020 
v/ kasserer Per Møller [bilag C] 

5. Fastsættelse af næste års kontingent 
v/ kasserer Per Møller [bilag D] 

6. Indkomne forslag [bilag E] 
a) Vedtægtsændringer vedr. § 4 v/ Klaus Østergaard 

b) Bestyrelsesmøder skal fremgå af klubkalenderen  v/ Klaus Østergaard 

c) Vedtægtsændringer vedr. § 9 v/ Nicholai Vesterløkke 

d) Reduceret egenbetaling på dykkerlederkurser v/ Bestyrelsen 

7. Valg til bestyrelsen 
På ordinært valg er: 

Formand Peter Stenkilde Modtager genvalg 

Sekretær Gerth Rasmussen Modtager ikke genvalg 

Bestyrelsen foreslår Kasper Löwe  
Best.medl. A Henrik Gorrissen Modtager genvalg 

Suppleant Kasper Löwe Stiller op som sekretær 

Bestyrelsen foreslår Gerth Rasmussen 

8. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant 
På ordinært valg er: 

Revisor A René Henriksen Modtager genvalg 

Revisor B Jørn Due Modtager genvalg 

Suppleant Niels Gottlieb Modtager genvalg 

9. ”Årets ORCA” v/ Bestyrelsen 
10. Orientering fra udvalgene 

11. Eventuelt 
Efter gennemgang af dagsordenen bydes der på smørrebrød 
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Formandens beretning 

I 2019 havde vi for første gang i 
mange år venteliste til vores CMAS* 
kursus. For at sikre at alle kursister fik 
den bedst mulige oplevelse, valgte 
instruktørteamet at holde fast i, at der 
var plads til 12 kursister. De 
resterende interesserede venter til 
næste års kursus eller tog kursus 
andre steder. Størstedelen af 
kursisterne havde hørt om kurset ved 
at medlemmer af klubben havde 
fortalt om det til venner, kollegaer og 
familie. Så der skal lyde en stor 
opfordring til alle medlemmer om at 
sprede budskabet om vores 
kommende CMAS* kursus som starter 
onsdag efter påske. 
Også vores CMAS** og CMAS*** 
kurser er blevet gennemført med 
pæne deltagerantal. 

 
I starten af året var der trimixtur til 
Lysekil, hvor vores aktive 
trimixdykkere fik nogle gode dyk i 
logbogen og hvor et tidligere 
klubmedlem blev trimixcertificeret. 
Under forberedelserne til turen opstod 
der beklageligvis en oxygenbrand i 
den dekanteringsslange vi havde 
siddende på boosteren. Af 
sikkerhedshensyn blev boosteren taget 
ud af drift og sendt til eftersyn. Det 
kunne konstateres at den ikke havde 
taget skade. Dekanteringsslangen 
bliver skiftet til en anden type, der 
bedre kan håndtere de forhold, der 
opstår under brug. 
Efter at have været i dvale i et år, er 
der igen blevet pustet liv i Allerød 
Ungdomsskoles dykkerhold. En gruppe 

klubmedlemmer tog initiativ til at få 
startet holdet igen. Ungdomsskolens 
dykkerhold er som sådan ikke en del 
af klubbens aktiviteter, men vi har et 
meget nært samarbejde om bl.a. 
instruktøruddannelse, materielindkøb 
og vedligeholdelse. Det er derfor 
meget glædeligt, at friske kræfter er 
sprunget til, og fører denne fantastiske 
aktivitet for unge i Allerød videre. 

 
Vores Basic Nitroxkursus har i et par 
år kunne afholdes som e-learning og 
det har flere af klubbens medlemmer 
benyttet sig af i årets løb. Kurset 
består af en teoridel, som læses online 
med en række indlagte quizzer, for 
løbende at kontrollere om det læste er 
forstået korrekt. Når stoffet er 
gennemgået mødes kursisten med en 
nitroxinstruktør. Sammen gennemgås 
proceduren for gasanalyse og evt. 
spørgsmål afklares inden teoriprøven 
gennemføres online. Bestyrelsen har 
besluttet at prisen for et sådan nitrox 
e-learningkursus, for klubbens 
medlemmer, udelukkende skal dække 
gebyret til DSF på 450kr. 

 
I efteråret gik en gruppe medlemer 
sammen med dykkere fra Havbasserne 
for at danne en studiegruppe, så de 
ved fælles hjælp kunne blive klar til at 
tage prøven til et VHF/SRC-bevis. 
Studiegruppen var en stor succes og 
viste sig at være en god måde at blive 
klar til prøven. 

 



Ordinær generalforsamling 2020  Allerød Sportsdykkerklub ORCA 

Årsberetning  Bilag A 

Der været fuld tryk på 
uddannelsesaktiviteterne i årets løb. 
Men ORCA er mere end uddannelse. Vi 
skal også kunne tilbyde et bredt og 
varieret udbud af ture, og her halter 
2019 lidt mere. Selvom der både har 
været Bornholmertur, pænt med 
onsdagsdyk og 40 års jubilæumsdyk i 
både Humlebæk og omkring Komodo, 
er det overordnede indtryk, at det har 
været lidt småt med ture i kalenderen. 
Bestyrelsen har svært ved at trylle 
flere dyk frem, det skal komme fra 
medlemmerne selv. Så har du savnet 
dykkerture i kalenderen, så prøv selv 
at opret en tur. Langt de fleste ture i 
kalenderen bliver faktisk gennemført 
med pæne deltagerantal, og man står 
ikke alene med ansvaret for noget 
som helst, bare fordi man har lagt 
turen i kalenderen. 

 
2019 har også været året for et par 
teknologiske ændringer. For det første 
har vi i år kunne betale med MobilePay 
i forbindelse med RIB- og udstyrsleje. 
Det kostede knap 1000 kr. i oprettelse 
og fremover venter der også løbende 
udgifter på 49 kr./md. + 75 øre pr. 
overførsel, for at vi som forening kan 
have en MobilePay konto. Men 
virkeligheden er, at vores medlemmer 
ikke længere går rundt med kontanter, 
så det er udgifter vi har valgt at tage 
med, for at lette afholdelsen af ture. 
Hjemmesiden er blevet redesignet og 
bliver løbende forbedret. Men vi kan 
ikke komme udenom, at der har været 
en række udfordringer med den nye 
hjemmeside. Det er blevet meget 
tydeligt, hvor vigtig hjemmesiden og 
dens funktioner, som fx turkalender og 

mailudsendelse er. Husk, at folkene 
bag hjemmesiden, som alle andre i 
klubben arbejder frivilligt, men send 
dem gerne en mail på web@orca.dk 
hvis du oplever ting ved hjemmesiden, 
som du mener de skal kigge nærmere 
på. 

 
Også i forhold til rekruttering af nye 
medlemmer, er hjemmesiden helt 
central. Mange kigger på de nærmeste 
klubbers hjemmesider og vælger den 
klub, vis hjemmeside udstråler det 
højeste aktivitetsniveau. I årets 
turberetninger kan man læse at der 
har været dyk med harpun, dyk med 
hummere, dyk på toiletter, dyk på 
vrag, dyk med trimix, dyk med 
mantaer og dyk med kagemand. Disse 
levende turberetninger med billeder, 
små videoklip og korte beskrivende 
tekster er det allerbedste 
udstillingsvindue for at vise potentielle 
medlemmer, at vi er en attraktiv klub. 
Der skal derfor lyde en stor tak og en 
kraftig opfordring til, at der på alle 
ture vælges én person til at lave en 
sådan turberetning. 

 
I beretningen sidste år nævnte jeg 
udfordringen med at fastholde nye 
medlemmer. Vi har i det forgangne år 
etableret en ordning, så nye 
medlemmer i forbindelse med deres 
indmeldelse bliver tilknyttet en 
kontaktperson i klubben, som sørger 
for en god opstart i klubben. Vi kunne 
godt bruge flere i denne rolle, så hvis 
du har lyst til at give nye medlemmer 
en bedre start i klubben, både i 
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svømmehal og i åbent vand, så sig 
endelig til. 

 
Vi er en klub med en stærk økonomi. 
Det har vi på baggrund af den store 
frivillige indsats, der ydes året rundt af 
vores medlemmer i udvalgene, i 
instruktørteamet, på ungdomsskolen, 
og i brugerrådene. Der skal lyde et 
stort tak fra bestyrelsen til alle frivillige 
i klubben.  
Vi skaber økonomien gennem gode 
aktiviteter, som vi kan være stolte af. 
Men fremover bliver vi ramt af en 
negativ indlånsrente på 0,75%, så vi 
skal ikke samle til bunke, men forsøge 

at bruge pengene der, hvor de skaber 
mest værdi for klubbens medlemmer. 
Det kan både være i form af materiel 
og uddannelse, men det betyder også, 
at der skal være plads til investeringer 
i fremtiden. Her er det særligt en ny 
RIB muligvis kommer på tale indenfor 
en årrække.  

 
Med ønsket om et godt og aktivt 2020 

 
Peter Wied Stenkilde 
 
 

 

 

 

DSF medlemsbevis 

Dit DSF medlemsbevis for 2020 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 

2018 

Saldo 

2019 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

  Kontingenter       

1003   Seniordykkere fra 22 år      73.450,00     89.950,00       76.700              91.000  

1007   UV-rugby'er 

1006   Snorkeldykker         7.150,00       6.500,00          7.150                 6.500  

1008   Juniordykkere, 8-15 år      12.400,00     11.600,00          9.200                 6.800  

1011   Ungdomsdykkere, 16-21 år         5.525,00       4.400,00          5.200                 6.400  

1012   AU'ere            800,00          800,00          1.000                 1.200  

1015   Passive med DSF         4.000,00       3.200,00          2.800                 2.400  

1016   Passive uden DSF            300,00          300,00             300                    300  

1020   Indmeldelses- og rykkergebyrer         3.000,00       1.750,00          1.000                 1.000  

Kontingenter i alt    106.625,00  

 

118.500,00     103.350            115.600  

  Eksterne kontingenter         

1050   DSF kontingenter     -32.930,00   -37.855,00      -31.560             -31.920  

Eksterne kontingenter i alt     -32.930,00   -37.855,00      -31.560             -31.920  

  Tilskud mm.         

1400   Allerødordningen         9.511,00     11.617,00          5.000              10.000  

1450   Fonde mm.         

Tilskud mm. i alt         9.511,00     11.617,00         5.000              10.000  

  Uddannelse i ORCA         

2000   CMAS*, indtægter      21.445,00     38.800,00       20.000              15.000  

2001   CMAS*, udgifter       -8.330,00   -11.005,00        -6.400               -3.900  

2010   CMAS**, indtægter      10.275,00     14.000,00          8.000                 8.000  

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

2020   CMAS***, indtægter      7.000,00       11.000  

2021   CMAS***, udgifter       -5.000  

2030   Nitrox-kurser, indtægter         8.000  

2031   Nitroxkurser, udgifter       -3.000  

2032   Bådførerkurser, indtægter 

2033   Bådførerkurser, udgifter 

2040   Juniordykkerkursus, indtægter         1.695,00       2.780,00          3.000  

2041   Juniordykkerkursus, udgifter           -975,00      -1.560,00             500  

2050   Trimix-kursus, indtægter         9.000  

2051   Trimix-kursus, udgifter       -2.000  

2090   Introdyk 

2060   Andre kurser, indtægter                3.340  

2061   Andre kurser, udgifter                    -8.000  

Uddannelse i ORCA i alt      21.705,00     50.015,00       41.300              12.640  

  Instruktør/lederuddannelse         

2100   Instruktør/lederuddannelse     -6.200,00      -20.000             -13.000  

2101   Instruktør/lederudd., brugerbetaling 

2102   Instruktør planlægning           -3.000               -3.000  

Instruktør/lederuddannelse i alt                      -        -6.200,00      -23.000             -16.000  
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KontoNr Tekst 

Saldo 

2018 

Saldo 

2019 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

  Information og PR         

3050   ORCA på internettet           -398,00         -398,00        -3.400               -5.050  

3100   PR og reklame           -2.000    

Information og PR i alt           -398,00         -398,00        -5.400               -5.050  

  Benzin og olie         

4001   Bl. benzin, udgifter 

4010   Totaktolie, udgifter           -168,94          -1.000               -2.000  

Benzin og olie i alt           -168,94                    -          -1.000               -2.000  

  Nitrox         

4050   Oxygenflaske abb. 

4060   Oxygenforbrug       -3.319,63         -353,75            -600               -1.000  

4065   Nitrox brugerbetaling         1.196,75          829,16          1.500                 1.500  

Nitrox i alt       -2.122,88          475,41             900                    500  

  Arrangementer         

4100   Tilskud til dykninger     -10.000  

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

4200   Arrangementer       -2.279,00      -1.358,46        -2.000               -5.000  

4210   Instruktør weekend       -1.525,18        

Arrangementer i alt       -6.204,18      -3.758,46      -14.400               -7.400  

  Udrustning         

5000   Lejeindtægter, klubudstyr         2.540,50          3.000                 3.000  

5050   RIB, brugsafgift         2.950,00            3.000                 3.000  

Leje og brugerbetaling i alt         5.490,50                    -           6.000                 6.000  

  Faste bådudgifter         

5100   Vægtafgift, trailere           -440,00         -505,00            -500                   -505  

Faste bådudgifter i alt           -440,00         -505,00            -500                   -505  

  Vedligehold         

5200   Vedligehold, lokaler og inventar       -1.583,75      -1.373,75        -2.000  

5210   Vedligehold, gummibåde           -125,85        -5.000               -1.000  

5220   Vedligehold, motorer       -5.000               -3.000  

5230   Vedligehold, andet dykkerudstyr     -1.362,00      -15.000             -10.000  

5235   Trykprøvning af flasker            414,34      -2.702,00        -5.000               -1.750  

5236   Trykprøvning, egenbetaling 

5240   Vedligehold, kompressorer     -22.748,80   -19.043,44        -8.000             -25.200  

5260   Vedligehold, trailer         -4.000               -4.000  

Vedligehold i alt     -24.044,06   -24.481,19      -44.000             -44.950  
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KontoNr Tekst 

Saldo 

2018 

Saldo 

2019 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

  Nyanskaffelser         

5300   Nyt til lokaler og inventar        -400,00        -5.000  

5310   Nyt til gummibåde 

5320   Nyt til motorer 

5330   Nyt dykkerudstyr       -3.366,00        -7.300             -23.000  

5350   Nyt UVrugby udstyr         

Nyanskaffelser i alt       -3.366,00         -400,00      -12.300             -23.000  

  

Udrustning i alt     -22.359,56   -25.386,19      -50.800             -62.455  

  Varesalg         

6010 Logbogsindsatser (gamle), forbrug           -560,00  

Varesalg i alt           -560,00                   -      

  Administration og diverse         

7000   Kontorartikler     -4.378,00        -6.000  

7040   PBS og bank , gebyrer       -1.479,30      -1.763,54        -1.500               -1.500  

7045   Mobilepay        -999,00  

7050   Renteindtægter                -                 -2.250  

7060   IT service           -800                   -800  

7100   DSF repræsentantskabsmøde           -672,00        -1.500               -1.500  

7200   Generalforsamling       -1.008,63      -1.820,00        -1.000               -2.000  

7300   Forsikringer og Autohjælp     -13.286,56   -11.837,59      -15.000             -13.000  

7500   Gaver       -1.624,90            -500                   -500  

7600   Software         

Administration og diverse i alt     -18.071,39   -20.798,13      -26.300             -21.550  

  Afskrivninger         

8000   Afskrivninger     -19.500,00   -24.000,00       24.000             -21.245  

  Ekstraordinære poster         

9000   Ekstraordinære indtægter      35.543,67                 -    

9100   Ekstraordinære udgifter           -299,50                   -    

  Driftsresultat      70.770,22     62.211,63       22.090             -28.880  

 

KontoNr Tekst 

Saldo 

2018 

Saldo 

2019 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

  Aktiver         

  Udrustning         

11000   RIB - Spækhuggeren         9.301,00       6.301,00          6.300                 3.300  

11100   Rød gummibåd         3.745,50          745,50             745                        -    

11115   Suzuki DT30 

11116   Evinrude 115 Etec 2013 

11120   Trailer         3.500,00       1.500,00          1.500                        -    

11350   Bauer kompressor PE300      41.991,00     36.991,00       37.000              32.000 

11400   Dekanteringsanlæg      18.501,90     13.501,90       13.500                 8.500  
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11600   Lungeautomater      30.000,00     27.000,00       24.000              24.000  

11700   Afbalanceringsveste 

11900   Andet udstyr      16.974,40     13.974,40       10.974              10.974  

Udrustning i alt    124.013,80  100.013,80       94.019              78.774  

  Debitorer         

30000   Samlekonto         4.491,00       3.541,00  

30010   Tilgodehavender 

30020   Skyldigt kontingent 

30030   Tab på debitorer 

30100   Forudbetalte kurser 

30200   Forudbetalte leverandører 

  Medlemmer         

49950   Slettede medlemmer         9.800,00       9.800,00      

Medlemmer/debitorer i alt 

      

14.291,00     13.341,00      

  Likvide beholdninger         

50000   Kassebeholdning 

50010   Lån&Spar Bank, 0400-107 10 85440    251.844,39   344.206,02      

Likvide beholdninger i alt    251.844,39  

 

344.206,02      

Aktiver i alt    390.149,19  

 

457.560,82  
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ORCA investeringsplan 2020 

Materiel 
Forventet 
anskaffelsesår 

Forventet 
pris 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

RIB 2023 160.000 18.301         
 
225.000  

Opgradering af 
oxyboks 2019 6.000         6.000   

Gummmibåd 2015 24.000             

Ladtrailer 2015 16.000             

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 33.502           

 

Bestyrelsen ønsker følgende vendt på generalforsamlingen: 

Strategi for udskiftning af vores udstyr 

Strategi for indkøb af nyt udstyr 
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Kontingenter og gebyrer 

Bestyrelsen foreslår nedenstående 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 
(Under 18 år) 

200,- pr. år inkl. DSF uændret 

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

uændret 

Rykkergebyr 35,- uændret 

Indmeldelsesgebyr 
AU 

100,- 
25,- 

uændret 
uændret 

RIB brugerbetaling 25,- pr. person/dag uændret 
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a) Vedtægtsændringer vedr. § 4 Bestyrelsen 
 
Forslagsstiller: Klaus F. Østergaard 
 
Jeg mener det er vigtigt at bestyrelsen ikke bliver en klub i klubben, eller den 
hemmelige klub, som jeg har set det ske i andre foreninger. Derfor er det vigtigt i 
en demokratisk drevet forening at bestyrelsen og dens arbejde er synligt, derfor vil 
jeg gerne stille to forskellige punkter til ændring i vedtægterne. 
 
Den ene tilføjelse er til vedtægterne under §4 
 

"Alle indkaldelser og referater til bestyrelsesmøder kommunikeres ud til 
klubben medlemmer og lægges op på klubbens hjemmeside." 

 
Motivationen med punktet er at gøre det synligt for klubbens medlemmer hvad der 
sker og hvad der drøftes og besluttes i klubbens bestyrelse. I min bog er det et 
demokratiske selvfølge at medlemmerne har mulighed for at komme med input til 
bestyrelsen i forbindelse med punkterne der skal drøftes, bestyrelsen har jo 
stadigvæk beslutnings kompetencen. Det skal tolkes således at dagsorden skal 
sendes i rimelig tid til klubbens medlemmer. 
 
Den anden tilføjelse er også under §4 
 

”Bestyrelsesmøder er åbne for alle klubbens medlemmer. Tilhører har ingen 
taleret, med mindre taleret gives af dirigenten/ordstyre på bestyrelsesmødet.” 

 
Motivation for denne tilføjelse er når f.eks. bestyrelsen behandler et punkt hvor et 
eller flere medlemmer kan havde en interesse, eller viden der ville være 
fordelagtigt at bestyrelsen har adgang til i forbindelse med en beslutningen træffes. 
Det at møderne er åbne, kan også fungere som en god base at rekruttere nye 
medlemmer til bestyrelsen så potentielle kandidater til bestyrelsen kan snuse til 
hvad arbejdet går ud på. 
 
Jeg mener begge ændringer kan være med til at styrke klubben også socialt. Med 
en bedre kommunikation kan det jo også være at nogle medlemmer vil byde ind på 
at hjælpe med opgaver som bestyrelsen laver lige p.t. som måske ikke er rent 
bestyrelses arbejde. 
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b) Forslag om at bestyrelsesmøder skal fremgå af klubkalenderen 
 
Forslagsstiller: Klaus F. Østergaard 
 
Generalforsamlingen bedes give en indikation af om det vil være god kutyme at 
bestyrelsen fremadrettet lægger bestyrelsesmøder ind i klubbens aktivitetskalender, 
så klubmedlemmerne har mulighed for at vide hvornår, der er bestyrelsesmøder i 
klubben og har mulighed for at komme med punkter de gerne vil havde bragt op i 
bestyrelsen. 
 
c) Vedtægtsændringer vedr. § 9. Kontingent og regnskab 
 
Forslagsstiller: Nicholai Vesterløkke  
 
Jeg vil gerne foreslå at kasserer er kontingentfri i klubben så længe de varetager 
opgaven.  
Som begrundelse er at det formentlig er en af de største opgaver, der er i klubben. 
Til forskel fra de andre opgaver som for eksempel instruktøropgaver så er den 
tvungen og ikke en vi kan undvære. 
 
 
d) Reduktion i egenbetaling til DSFs dykkerlederkurser 
 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 
 
Klubben har i en længere årrække ydet et tilskud på 1/3 af prisen, når 
klubmedlemmer har deltaget på DSFs dykkerlederkurser. Kursusprisen i 2020 udgør 
2500kr. Deltageren betaler selv transport. Bestyrelsen foreslår at klubbens tilskud 
fremadrettet udgør 2/3 af kursusprisen. 
 
Dette foreslås med baggrund i, at vi ønsker en stor gruppe uddannede dykkeledere 
i klubben. Vi håber at en reduceret egenbetaling kan få flere afsted på kursus. 


