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Referat af ordinær generalforsamling 
I Allerød Sportsdykkerklub ORCA 

Afholdt den 23/3 2021 kl. 19.00 

Bestyrelsen 
Konstitueret formand Gerth Rasmussen Fremmødt 
Næstformand Vakant  
Sekretær Kasper Löwe Fremmødt 
Kasserer Per Møller Fremmødt 
Bestyrelsesmedlem A Henrik Gorrissen Fremmødt 
Bestyrelsesmedlem A Dan Haulund Fremmødt 
Suppleant Vakant  

 

1. Valg af dirigent 
Per Krogsgaard valgt 
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
Generalforsamlingen skulle være afholdt i februar men grundet covid-19 afholdes den i marts. 

2. Valg af referent 
Rasmus Møller Bøggild valgt. 

3. Fremlæggelse af årsberetning 
v/ kon. Formand Gerth Rasmussen  
 

Formandens	beretning	
Året 2020, blev et noget anderledes år end tidligere år. 
Bestyrelsen mål er at sikre vi er en aktiv dykkerklub, der tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter til klubbens 
medlemmer.   
Af nye tiltag i 2020, indførte bestyrelsen en "Velkomst" til nye medlemmer. Hvor nye medlemmer tildeles en 
"Makker", med det formål at give en rundvisning, og at sikre medlemmet bliver et aktivt medlem.    
Bestyrelsen har i 2020, har styrket samarbejdet med andre klubber, og flere af jer har sikker mødt andre 
medlemmer på ture og aktiviteter i ORCA. 
Vi har blandt andet haft fælles kurser med 3 klubber i år.  
Som et nyt tiltag, vil der blive tilbudt speedbåd certifikat / dueligheds bevis kurser til medlemmerne.  
 
Dykker Aktiviteter 
RIB / Stranddyk 
Positiv konsekvens af et mærkeligt år, har betydet rigtig mange dagsture/aktiviteter med rekord deltagelse 
på RIB- og stranddykketure sammenlignet med andre år. Målet med at tilbyde et bredt og varieret udbud af 
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ture må siges at være nået. 
Længere ture/udflugter 
Bornholmers tour blev gennemført med stort antal deltagere. Denne tilbagevendende familiebegivenhed er 
en tur hvor dykkeren +familie er inviteret med aktiviteter i og uden for vandet, som alle kan deltage i. 
Lysekil turen blev heldigvis afholdt, lidt senere end normalt. Læs mere på: 
https://orca.dk/turberetninger/2020/09/tur-til-gullmarnfjorden/ 
På turen kan du lave alm. vrag dyk, men giver samtidig mulighed for at gennemføre mere krævende 
tekniske dyk (Trimix mv.) 
Året Rødehavs tur blev aflyst pga. Covid.  
 
Undervisning/Kurser 
Grundet omstændighederne har det været svært at nå målet med at uddanne/videreuddanne dykkere. 
Bestyrelsen glæder sig derfor over, at der er uddannet en ny instruktør (Klaus) og vi glæder os til at kunne 
starte med at tilbyde kurser til medlemmer igen. 
Der blev afholdt dykkerleder kursus i sommers, hvor Martin, Jacob, Lars og undertegnede gennemførte et 
intensivt weekendkursus. 
ORCA gennemførte et førstehjælpskursus på mindre fartøjer tilrettet dykkere (Afsluttes med DFR 
Certificering) 
 
Junior 
For at tilpasse de nuværende omstændigheder har vi måtte indføre restriktioner for at kunne imødekomme 
de gældende myndighedskrav, tak for jeres forståelse.  
 
Ny formand 
Bestyrelsen ændrede form i 2020, og jeg blev konstitueret formand for den sidste del af 2020. 
Året 2020, har været et anderledes år på mange måder. Året startede med en del planlagte aktiviteter, 
fejring af Allerød Kommunes 50 års jubilæum med dykkertank på torvet – Aflyst. 
Adgang til svømmehallen, aflyst / genåbnet / restriktioner, tak for forståelse med indskærpede krav. 
ORCA deltog i et skoleprojekt med at indsamle spiselige ting fra havet. 
Bestyrelsen har søgt en del fonde/økonomisk støtte til at sponsorere fremtidige aktiviteter. 
Som konstitueret formand/bestyrelsesmedlem, er arbejdet forsat - primær fokus er ORCA's brede udvalg af 
aktiviteter til medlemmer. En opgave, der har været lidt udfordret i år, men forståelse og tilpasning har gjort 
det muligt at komme afsted og gennemføre ture.  
Det er ingen hemmelighed, at succes bygger på et stærkt frivilligt arrangement og indsats, og jeg kan ikke 
understrege nok, at der er en KÆMPE TAK fra bestyrelsen til alle frivillige i klubben. 
Med ønsket om et normalt og aktivt 2021 
 
Husk du er altid velkommen til at kontakte os 😊 og deltage i de møder vi holder. 
Gerth Rasmussen 12-03-2021 
 
Opfordring 
Bestyrelsen savner en ny ansvarlig til kommunikationsudvalget! 
 
Derudover fortalte Gerth Rasmussen om hans kontakt med en certificeret speedbådsunderviser, der var 
interesseret i at tilbyde undervisning i speedbåd i klubbens lokaler. I forbindelse med undervisningen vil 
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underviser også stille egen båd til rådighed. Prisen skulle være god ift. markedsprisen. Det vil fortsat være 
nødvendigt med en omskoling efterfølgende til klubbens RIB. 
Niels Gottlieb spurgte til fondsansøgninger. Intet nyt at berette. 
Klaus orienterede om, at Nikolai Vesterløkke er blevet 3-stjernet CMAS instruktør. 

4. Godkendelse af regnskab for 2020 
v/ kasserer Per Møller       Bilag B 

 
Kontingentet er fastholdt selvom vi er midt i en coronapandemi. 
Uddannelsen har i året givet underskud, da vi har givet tilskud til 1. hjælpskursus og dykkerlederkursus. 
Vi har brugt en del penge på vedligehold af regulatorer og kompresser/booster. 
Der er blandt andet købt nyt bly og en stroboskoplygte. 
Regnskabet er godkendt af revisorerne. 
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.  

5. Fremlæggelse af budget, investerings- og vedligeholdelsesplan 
for 2022 
v/ kasserer Per Møller       Bilag C 

 
Der blev spurgt ind til flere poster i budgettet, blandt andet forskellige uddannelsesposter. Det vil blive rettet 
og vedlagt referatet. 
 
Peter Stenkilde stillede spørgsmål til speedbådskursus. Bestyrelsen undersøger og vender tilbage. 
Peter Stenkilde spurgte til status på RIB’en. 2 motorer er serviceret og RIB’en har fået generel service, og 
sejler ifølge Klaus udmærket. 
Budget, investerings- og vedligeholdelsesplan blev godkendt af generalforsamlingen. 

6. Fastsættelse af næste års kontingent 
v/ kasserer Per Møller       Bilag D 

 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen. 

7. Indkomne forslag 
 

A) Ny vedtægt vedr. betalingsbemyndigelse v/ bestyrelsen  
         Bilag E  

Bestyrelsen forslog, at betalinger (budgetlagte) op til 10.000 kr. dagligt kan gennemføres af kassereren uden 
at skulle have det godkendt af formand. 
 
Christina Østergaard spurgte til baggrund for forslaget? Forslaget er for at gøre det nemmere for kassereren 
og formand i dagligdagen. 
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Peter Stenkilde nævnte, at tiltaget blev indført for ca. 5 år siden. Peter var usikker på om det var et 
forslag/krav fra banken, forbundet eller kommunen. 
 
Per Møller gav udtryk for, at det er vigtigt at få afdækket om DIF, DSF, Allerød Kommune eller andre har 
nogle bemærkninger til forslaget. Dette var ikke blevet gjort forud for generalforsamlingen. 
 
Klaus Østergaard fortalte, at i Havbasserne kan kassereren i princippet tømme hele kassen. Hvis kassereren 
ønsker det, kan vedkomne nok alligevel tømme kassen lige meget, hvilke kontrolfunktioner der er i klubben.  
 
Per Krogsgaard havde intet at udsætte på Per Møllers arbejde som kasserer, men fortalte samtidig at 
klubbens første kasserer faktisk løb med kassen. Forslaget går ifølge Per imod god offentlig forvaltning. Per 
forslår at forslaget drøftes med Allerød Kommune. 
 
Peter Stenkilde henviste til §4 i vedtægterne hvor det fremgår, at det er formand og kasserer, der 
godkender betalinger. 
 
Der blev givet en tilkendegivelse fra generalforsamlingen til at gå videre med forslaget og få det afklaret 
med Allerød Kommune. 
 

B) Garage v/ Klaus Friis Østergaard 
Klaus fremlagde et spændende projekt for ny garage. 
 
Peter Stenkilde mente, at det er et fedt gennemarbejdet forslag. Dejligt at kunne undgå trapperne. 
Økonomien i forslaget ser fin ud, hvis der kan opnås støtte. 350.000 kr. er ifølge Peter for meget, hvis ORCA 
selv skal betale det hele. 100.000 virker meget fornuftigt. Peter spurgte desuden ind til om garagen giver 
mulighed for længere båd. 
Svar fra Klaus: Garagen bliver dybere end nu (10,5 meter i forslaget). Giver mulighed for op til 3 både. 
 
Jacob Gry mente også, at det er godt forslag. Opbakning til at gå videre med forslaget og tage en dialog 
med kommunen. 
 
Per Møller gav også udtryk for sin støtte til forslaget. Per hejste dog et flag ift. at vi også bruger en del 
flasker i svømmehallen, som ved forslaget skal slæbes lidt længere.  
Svar fra Klaus: Mener ikke afstanden bliver så meget længere, og de færre trapper opvejer det. 
 
Der blev givet en tilkendegivelse fra generalforsamlingen til at gå videre med forslaget. Endelig beslutning 
om at gennemføre projektet tages evt. op på en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Klaus Østergaard efterspurgte andre deltagere til garage-udvalget. Pt. består det af Klaus og Nicholai. Gerth 
tilkendegav også ønske om at deltage i arbejdet. 

8. Valg til bestyrelsen 
 
Peter Stenkilde og Emile Krogh er i årets løb trådt ud af bestyrelsen. 
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På ordinært valg er: 
Kon. Formand   Gerth Rasmussen   Modtager ikke genvalg 
Næstformand    Vakant     
Sekretær   Kasper Löwe    Modtager ikke genvalg 
Bestyrelsesmedlem B   Dan Haulund    Modtager ikke genvalg 
Suppleant   Vakant    
 
Kasserer Per Møller og Bestyrelsesmedlem A Henrik Gorrissen er ikke på valg. 
 
Bestyrelsen foreslår følgende til bestyrelsen:  
Jacob Gry  
Martin Kromose  
Barbara Macaulay 
Christina Østergaard 
 
Niels Gottlieb spurgte til, om der kan vælges folk til bestyrelsen uden at have kendskab til, hvilke poster de 
skal besætte? 
Svar fra Gerth: Det gøres pga. den ekstraordinære situation. 
 
Per Møller mente, at der ifølge vedtægternes §5 skal sættes navn på formand, næstformand og sekretær. 
Christina Østergaard mente heller ikke, at det er efter vedtægterne at gøre det på denne måde.  
Nicholai Vesterløkke mente vedtægterne giver mulighed for at rotere i hele bestyrelsen når formanden 
udskiftes. 
 
Niels Gottlieb spurgte til hvilke poster de foreslået bestyrelsesmedlemmer har givet udtryk for, at de er 
interesseret i? 
Christina Østergaard ønskede at stille op som formand. 
Generalforsamlingen valgte Christina Østergaard til formand for en 1-årig periode. 
 
Gerth Rasmussen ønskede at stille op som næstformand – fratræder som sekretær. 
Generalforsamlingen valgte Gerth Rasmussen til næstformand for en 2-årig periode. 
 
Jacob Gry, Martin Kromose og Barbara Macaulay blev alle valgt til bestyrelsen. 
 
Sekretær: konstitueres af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde for en 1-årig periode. 
Bestyrelsesmedlem B: konstitueres af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde for en 2-årig periode. 
Suppleant: konstitueres af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde for en 1-årig periode. 
 
Der blev udtrykt en stor tak fra klubben til Peter Stenkilde, Emilie Krogh, Gerth Rasmussen, Kasper Löwe og 
Dan Haulund for det store arbejde de har udført for klubben. 
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9. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant 
 
På ordinært valg er: 
Revisor A  René Henriksen   Modtager ikke genvalg 
Revisor B  Jørn Due   Modtager genvalg 
Suppleant  Niels Gottlieb   Modtager genvalg 
 
Bestyrelsen foreslog Trine Barksmann 
 
Trine Barksmann blev af generalforsamlingen valgt som Revisor A. 

10. ”Årets ORCA” 
v/ Bestyrelsen 

 
Nomineringer: 

• Per Møller for hans mangeårige arbejde som kasserer i klubben 
• Gerth Rasmussen for at træde til som konstitueret formand 

 
Prisen blev efter afstemning uddelt til Per Møller. 

11. Orientering fra udvalgene 
 
Kommunikationsudvalget v/ Gerth Rasmussen 
Udvalget består pt. af Gerth Rasmussen og Christoffer Brammer. Der søges en person til at stå for generelt 
”pr-arbejde” for klubben. Arbejdet i udvalget er gået lidt i stå efter at Gerth blev konstitueret formand. 
 
Instruktørteamet v/ Nicholai Vesterløkke  
Satser på at få startet hold så snart der åbnes op for muligheden, så der ikke tabes endnu en årgang pga. 
Covid-19. 
CMAS *: Arbejder på E-læring og online undervisning. Bassinøvelser afventer åbning af svømmehallen eller 
varmere vand. 
E-læringsplatform er under udarbejdelse – ikke en del af forbundets side. Blev fremvist for 
generalforsamlingen. 
Nitrox: Efter behov, E-læring altid muligt 
Adv. Nitrox: Efter behov 
Trimix: Efter behov 
Blenderkursus: Afventer mulighed for at afholde det indendørs ellers efter behov 
Tørdragtskursus: Efter behov 
Juniortræner: Efterår 
Juniordykning: Efterår 
 
Materialeudvalget v/ Klaus Friis Østergaard 
Materialedag i 2020 blev afholdt senere end planlagt.  
Af større ting er der anskaffet mere bly og RIB’en har fået generel service. 
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Meget tid er også gået med garage-projektet. 
I dialog med andre dykkere ift. hvad der rør sig ift. både. Nikon har for nyligt solgt deres brugte RIB (ca. 
samme niveau som vores) for 110.000 kr. De leder efter ny RIB til 450.000 kr. med 200 hk. Havbasserne 
kigger efter RIB til ca. 300.000 til 350.000 kr. 
Så vi skal nok ikke regne med at kunne anskaffe en RIB til 225.000 kr., med de ønsker vi har. 
 
Der blev udtrykt ønske om at bestyrelsen foretager en generel gennemgang af udvalgene.  

12. Eventuelt 
 
Peter Stenkilde mindede om beslutningen på seneste generalforsamling omkring indkøb af gave til 
kassereren. 
 
Per Krogsgaard opfordrede til at man overvejer at støtte Greenpeace’s forslag om beskyttelse af 
verdenshavene. Læs mere på: https://www.greenpeace.org/denmark/vaer-med/verdenshavene/beskyt-
verdenshavene/ 
 
Rekord antal deltagere til generalforsamlingen – 27 stk. 
 

 
DSF medlemsbevis 

Dit DSF medlemsbevis for 2021 finder du på klubbens hjemmeside. 
 

 
Referent: Rasmus Møller Bøggild 
Data: 24-03-2021 
 
 
 
Gerth Rasmussen  Per Møller  
Konstitueret formand  Kasserer  

 
 
 
Vakant  Kasper Löwe 
Næstformand  Sekretær 

 
 
 
Henrik Gorrissen  Dan Haulund 
Bestyrelsesmedlem A  Bestyrelsesmedlem B 

 


