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Forside: 
Mikro-liv fra Gozo i Malta 
Børsteorme. Fantastiske farver. Læs 

mere i Oles artikel om Gozo 

Foto /fotoOle 

 

Bagside: 
Fra Nakari. 

Øverst 
6 mennesker klar til den sidste formid-

dags dyk på husrevet i Nakari i Egyp-

ten.   

/Foto Jan (derfor var han heller ikke 
med på billedet—fotografens lod) 

 

Nederst: 
På husrevet en ’puffer’ der svømmede 

rundt om os på et natdyk. Den var ret  

påtrængende. Vel hjemme læste jeg at 

netop denne art kan finde på at  

bide. Og som de fremgår havde den 

nogle grimme tænder…. 

/Foto Jan  M 

 

Bladudvalget:  

Næste møde: onsdag  20 marts 2013 kl. 

21 efter svømning.  

Alle er velkomne. 

Planlagte deadlines på bladet: 

 

Deadline:5/04  Trykt: 15-19/april 

Deadline:14/06, Trykt: 24-28/juni 

Deadline:18/08, Trykt: 26-30/august 

Deadline:11/10, Trykt21-25/oktober 

 

Baracuda 

42. årgang  Nr. 1 februar 2013 

Medlemsblad for: 

Baracuda Dykkerklub 

Ballerup Idrætsby 30, st.th. 

2750 Ballerup 

Telefon: 4468 3334 

Hjemmeside:  

www.baracuda.dk 

Bankkonto: 3159-0001 356 763  

 

Redaktion: 

Jan M 

Ole E. R. 

Tom  D. Petersen  Tel: 5093 2594  

   

Bestyrelse: 

Formand                   Næstformand 

Ole B.   Jan O.  

  

Kasserer                   Sekretær 

Jesper M.    Aase P. 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik P. 

Tom D. Petersen  Tel:   

Næste Baracuda-blad udkommer  

i april 2013 

Antal trykte blade:  125 stk. 
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Lederen 

Den elektroniske tidsalder har ramt os 

alle midt i panden eller lige i nakken. 

 

Forfra hvis du allerede er ’på’ og be-

nytter e-mail og www-hjemmesider, 
som en helt naturlig del af din hverdag, 

 

Eller måske i nakken, hvis du ikke 

aner hvad du skal bruge ’nettet’ til, og 

faktisk helst er fri for skærme til at 

læse på. Og måske er ret utilfreds med 

at al kommunikation med  nu snart kun 

er elektronisk. 

 

Vi er jo imidlertid ikke totalt fremtids-

fikserede, og  derfor går vi sandsynlig-

vis begge veje som en blød start. 
 

Al kommunikation bliver uundgåeligt 

elektronisk i klubben, men samtidigt 

vil vi sandsynligvis i en overgang be-

vare bladet på papirform.  

 

Du skal bare huske at melde dig til, 

hvis du vil have bladet tilsendt trykt på 

papir  

 

Det er ved at blive for dyrt med fri-
mærker og bladet skal derfor som en 

hovedregel hentes i klubben. 

 

Vær med til medlemsmødet i marts, 

hvor vi fortæller om vores planer. 

 

 

/Red  

 

 

AKTIVITETS 

KALENDEREN 

Se i øvrigt alle kalender -

oplysninger her: 
www.baracudaturudvalg.dk 

 

Kalenderen er altid  

Opdateret også med bille-

der. Tak til  Allan for denne service 

Ugedag dato emne 

lørdag 02-02 Besøg på 

Holmen. 

Tryktank 

mandag 04-02 Kl 19. Foto-

kursus del 2 

Tirsdag  5-02 Bestyrelses-

møde kl. 19 

mandag 11-2 og 

18-2 

Flaskeefter-

syn 

Tirsdag 5-03 Medlemsmø-

de og ekstra-

ordinær GF 

Spisning 

kl.18:15 

Tirsdag   9-04 Bestyrelses-

møde. Kl.19 
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Formandens ord. 

D. 5 marts er der ekstraordinær gene-
ralforsamling med det ene punkt dags-
ordenen, at vi skal stemme om de ved-
tægtsændringer, som vi meget grun-
digt gennemgik på den ordinære gene-
ralforsamling i november sidste år. 
 
Jeg håber meget at så mange som mu-

ligt vil møde op i klubben denne aften 

og for at stemme. 

 

Husk at der samme aften er medlems-

møde og fællesspisning inden. 

 

4 gange om året får vi tilsendt et me-

get flot klubblad, som koster en for-

mue at sende ud til alle medlemmer. I 
dag er vi så heldige, at CB S. donerer 

portoen, hvilket er meget fornemt. 

 

 Det er mange penge klubben sparer 

på den konto. På generalforsamlingen 

i 2011 diskuterede vi om det var tid til 

at gøre bladet elektronisk og derved 

spare portoen. 

 

Dengang var der flere, der syntes at 

det var en god ide, men de flertallet 

talte for, at var rart at kunne sidde 

hjemme i stuen med et blad i hard-

copy. 

 

Til det flertal hører jeg imellem. Jeg 
synes det hyggeligt at kigge i bladet 

uden at skulle have en computer 

tændt. 

 

Portoen til bladet kunne jeg derimod 

godt tænke mig at kunne bruge til no-

get andet. Et klubblad på 36-40 sider 

koster i dag 12 kr. at sende ud pr med-

lem. Der til skal der lægges ca. 12-13 

kr. for at få bladet trykt. 

 

Det vil sige at vi alle sammen modta-
ger klubblade for ca. 100 kr. om året.  

 

Det er mange penge.  

 

For mange penge synes jeg. 

 

Bladudvalget arbejder med den ide, at 

bladet på sigt skal gøre elektronisk.  

 

Indtil videre bliver bladet udsendt som 

det plejer, men til efteråret reduceres 
det trykte oplag.  

 

Bladet vil kun blive fremsendt dem 

der har sendt en e-mail til mig eller 

kassereren og bedt om fortsat at få 

bladet tilsendt.  

 

Alle andre skal forbi klubben for at 

hente deres kopi af bladet.  

 

Alle, der har oplyst deres e-mail adres-

se til klubben, vil få bladet tilsendt 
som pdf i deres mailboks. ( eller vil 

kunne hente den på hjemmesiden. 

Red.) 

 

I de vedtægter som der skal stemmes 
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om d. 5 marts, fremgår det, at alle 

meddelelser fra klubbens bestyrelse 

fremover udelukkende udsendes elek-

tronisk til medlemmerne.  

 
Elektronisk betyder i denne sammen-

hæng, at en meddelelse kan gives i 

bladet, på hjemmesiden eller pr mail.  

 

Det er derfor meget vigtigt at alle med-

lemmer sikre sig, at klubben har en 

korrekt e-mail adresse, så man kan 

modtage vigtige meddelelser fra besty-

relsen. 

 

Til slut vil jeg minde om, at det snart 

er fastelavn. Som sædvanligt slår vi 
katten af tønden i Brøndby havn d. 10. 

februar. Og som vejret arter sig for 

øjeblikket, ser det ud til at vi igen i år 

skal bryde isen for at kunne komme til 

at daske til tønden. 

 

Jeg håber at se så mange Baracuda’er 

som muligt. Sidste år var der flere i 

våddragt på trods af isen, så det er in-

gen undskyldning. Der er mulighed for 

et varmt bad bagefter og en kop suppe, 
når kattekongen krones. 

 

/Formanden 

Medlemsmøde tirsdag d. 5. 

marts 2013  

efter den ekstraordinære 

generalforsamling, som 

starter kl. 19   

 

Når vi har afholdt den ekstraordinære 

generalforsamling, går vi over til at 

afholde medlemsmøde 

Her skal vi bl. Andet snakke om pla-

nen  for at bladet bliver fuldt elektro-

nisk. 

Se en mere detaljeret dagsorden på 

side: 15 

 

Og er der noget andet du kunne tænke 

dig at få diskuteret i klubben, så send 

endelig en mail til et medlem af besty-

relsen, f.eks. formand Ole B.   - ole-

bro@baracuda.dk, 

 

Se indkaldelsen til ekstraordi-

nær generalforsamling på side 

28 
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Uddrag fra en tur til Sipadan 
(Forkortet af redaktionen) 

Det hele startede midt på sommeren 
2010 hvor Nils og jeg sad i Leon Ne-
gra tåger i en tag-pool i Caribien, og 
diskuterede hvad vi dykkermæssigt 
endnu ikke havde nået. Her dukkede 
Sipadan op, og en  ide blev født. Vi 
snakkede ligeledes om at Songkran i 
Thailand kunne være sjov at opleve.  
  

Derefter var det bare at vente til det 

hele startede i SAS natflyet til Bang-

kok. Nils og  jeg fløj sammen. Kaare 

kunne ikke vente og var taget til  

Bangkok et par dage tidligere.  

 

Songkran i Bangkok.  

Songkran er det Thailandske nytår, det 
holdes hvert år mellem 12-4 og 15-4. 

Nogle siger at det er den 12-4 der gæl-

der, det er sikkert rigtigt, hvis man er 

til posessioner og taler. Er man er til 

fest og farver er  det de andre dage der 

gælder.  

 

Songkran er en fest der holdes for at 

fejre at man går ind i den våde sæson, 

så under Songkran ønsker man andre 

mennesker held og lykke ved at dryppe 
vand på dem.  

 

Dette koncept er blevet udviklet, så i 

dag er det en stor vandkamp hvor hele 

landet deltager.    

 

Da Nils og jeg var kommet ind på ho-

tellet og havde fået den første Chang, 

ringede de fra receptionen at  der stod 

en gennemblødt mand i receptionen 

der ville snakke med os. Ind på værel-

set kom Kaare  gennemblødt med mere 

øl og en enorm soaker. Han fortalte at 

vi skulle tage tøj på der kunne tåle at  

blive vådt.  

 

Så da øllerne var borte og i de rette 
klæder skyndte vi os ud i byen for få 

en soaker og deltage i festen.  Vi nåede 

ikke ret langt, men blev indblandet i 

sjove kampe der varede hele aftenen.  

 

Vi endte gennemblødte på restauranten 

Condoms Cabbage, hvor vi spiste mid-

dag i fuld kampudrustning, våd T-shirt, 

shorts og en stor Soaker.  

De næste dage var en stor vandkamp, 

hvor alle med et smil gjorde deres bed-

ste for at ingen var tørre, allerhelst 
under anvendelse af isvand.  

 

Den største fest foregår på Khao San 

Road, der er Bangkok’s backpacker 

gade. Der er så mange  

mennesker at man står/går som sild i 

en tønde.  Alle er glade og hygger sig i 

en meget kærlig stemning.   

 

Når man tilføjer TUK-TUK ræs, drive 

by shooting fra TUK-TUK og andre 
galskaber er det helt vildt.  

 

Efter 3 våde dage havde vi fået udlevet 

det barnlige behov for leg med vand. 

Vi var alle klar til at fortsætte mod 

Borneo og Sipadan. Vi havde kun slidt 

8 soakers op.  

 

På vingerne mod Borneo.  

Asiens svar på Ryan Air er Air Asia, 

og selskabet kan der siges følgende. 

De har en stor flåde at nye  Airbus fly. 
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Stewardesserne er meget smukke. De 

severer ikke ØL på turen. De sælger 

kun enkelt ture,  men det er absolut et 

selskab der er værd at bruge.  

 

Vores tur gik fra Bangkok over Kuala 
Lumpur til Tawau i Sabah på det østli-

ge Borneo. Da vi spurgte  om transfer i 

Kuala Lumpur, fik vi svaret minimum 

4 timer. Så vi havde en tur med 5 ti-

mers flyvning og  5 timers transfer 

foran os.  

 

En forbruger info: Man går ikke ind i 

indenrigs afdelingen af lavpristermina-

len i KL, før i sidste øjeblik, det er en 

stor lagerhal med stole.  

 
Da vi kom ind i lufthavnen var vores 

bagage der allerede, Air Asia havde 

sendt det med et tidligere fly,  så der 

var rigelig margen i transfertiden.  

 

Udenfor stod der en mand med et skilt 

der viste at han var vores transfer, til 

min store lettelse. Vi kom ind i en 

Chrysler Voyageren og hilste på man-

den’s kone, der kørte med. Derefter 

gik det i bedste  rallystil de 100 km til 
Semporna, gennem Borneo’s sorte nat.  

 

Vel fremme på styltehotellet, meldte 

en trang sig, ØL, vi skulle have en øl at 

sove på. Den gik ikke, der  var ingen øl 

på hotellet, ude i byen skulle vi ikke 

regne med at kunne købe øl, da områ-

det er muslimsk.  

 

Næste dag skulle vi bare kigge på 

Semporna, da vi ikke kunne komme ud 

til Mabul før dagen efter. 
Semporna er en typisk ulands-by, folk 

er glade og klarer sig så godt de kan. 

Der er liv overalt og den  normale 

mangel på orden man ser i ulande. 

Næsten ingen bygninger er lavet helt 
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færdige.  

 

Dykning på Mabul, Kapalai og Sipa-

dan. Dagen efter skulle vi blot gå ind 

til molen hvor dykkercenteret har deres 
kontor, og vente på de andre  gæster 

der kom direkte fra lufthavnen. Det 

viste sig at være et amerikansk par, og 

en australsk mor og  hendes 2 teenage-

døtre.  

 

Efter en 45 minutters sejltur i en hurtig 

motorbåd ankom vi til Mabul og dyk-

kercenterets jetty, sidst på  formidda-

gen, hvor vi blev modtaget af Lianah, 

vores første divemaster.  

 
Direkte til introduktionsmødet, hvor vi 

fraskrev os alle rettigheder og påtog os 

alt skyld og gæld. Det er mærkeligt at 

det er lovligt.  

 

Der var ingen tid at spilde, bagagen 

ind i huset, grejet på skulderen og ned 

på jettyen, vi skulle i vandet  Kl. 

13:00. Kun os 3 og Lianah på et af 

Mabul’s rev.  Mabul og Kapalai er 

kendt for at være nogle af de bedste 
Muck dyk i verden (masser af småt 

krible krable).  Allerede på dette dyk 

fik vi de første glimt af det der ventede 

os.  

 

Lianah fik sit øgenavn  RINGEKLOK-

KEN”. Under hele dykket klimpede 

hun på flasken hele tiden, for  at vise 

os endnu et af de små undere.   
 

Om aftenen stod den på centerets store 

buffet, hvor det centrale er ris og kyl-

ling. Sådan forsatte det  næsten til vi 

var tilbage i Kuala Lumpur.  

 

På centerets infotavle stod der at næste 

dag skulle vi på Sipadan, sammen med 

amerikanerne og  australierne, og en 

ny divemaster Jimmy. Så da vi lagde 

os på køjen var det med spændt for-

ventning,  om hvad morgendagen ville 
bringe.   

 

Dagen før havde Nils låst vores værdi-

sager inde i husets sikkerhedsboks, det 

viste sig at han ikke kunne  åbne bok-

sen igen. På brugsvildledningen stod 

der at der ikke var nogen anden kode 

der kunne åbne  boksen. Dette skabte 

nogen stress, men vi havde stadigvæk 

8 dage inden det blev kritisk. Kaare og 

jeg  fandt ud af at de havde en hoved-
nøgle i receptionen, så vi faldt til ro, 

men undlod at fortælle Nils det.  

 

 

 

Dykning på Sipa-

dan  

er en begrænset 

ressource. Sipadan 

er en marine natio-

nalpark hvor myn-

dighederne  kun 
tillader 120 dykkere 

om dagen. De har 

gjort det svært at 

snyde, dykkercent-

rene får første at 
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vide  hvor mange dykkere de får på 

Sipadan næste dag, sent om aftenen.  

 

Ved ankomsten til Sipadan, skal man 

først ind på jettyen hvor alle skal skri-
ve sig i den store bog, med  navn, køn 

og nationalitet. Når dette er gennem-

ført får båden en vimpel der skal være 

oppe under hele  opholdet.  

 

På grund af dette dykker man 4 dyk 

om dagen på Sipadan, første dyk ca. 

9:00 og sidste dyk ca. 14:30.  

 

Det første dyk var et vægdyk på 

Midreef, hvor vi fik set de første hajer 

og stooore skildpadder, dette til  Kaa-
re’s store fornøjelse, for han havde 

altid ønsket sig at se en turtle (mæ tryk 

på U’ed)   

 

Dykket blev spoleret af den australske 

mor og hendes ene datter, de havde 

intet begreb om  afbalancering. De 

flappede rundt hele tiden, så vores 

opmærksomhed blev brugt på at holde 

afstand til  dem, i stedet for at nyde 

skuet. Så de høstede sig øgenavnet 
”AUSTRALIAN FLAPPERS”.  

 

På et senere dyk gik det så 

galt at moderen helt mistede 

balancen og endte med at 

bumpe ned af revet på  fla-

sken, indtil divemasteren fik 

hende stoppet.  

 

Andet dyk var på Barracuda 

Point, det mest berømte dyk-

kersted ved øen, ”der hvor 
de store går”. Og vi  fik det, 

masser af hajer, barracudaer 

og turtler, et fornemt dyk.  

 

Frokosten blev indtaget på 

de 50m af stranden hvor man må kom-

me, resten er lukket for at beskytte 

naturen.   

 

Tredje dyk var på South Point, hvor 
man kunne se følgerne af koralbleg-

ning, ca. det halve af revet var  dødt, 

men der er ny vækst i gang, så man 

regnede med at om 20 år kan det ikke 

længere ses.  

 

Dagens sidste dyk var igen på Barracu-

da Point. Divemasteren havde fundet 

ud af at vi 3 godt kunne  dykke, så 

hans fokus blev brugt 100% på  

”Australian flappers”.  

 
Der var ganske meget strøm og det 

kæmper man jo ikke imod, så vi kom 

nedenstrøms for resten.  ’Australian 

flappers’ klarede det ikke så godt, så 

de trak ind på lavere vand. Det betød at 

vi ikke kunne  komme tilbage til dem, 

så vi gik i overfladen efter ca. 20 mi-

nutter, for ikke at komme for langt 

væk.  

 

Vel tilbage på dykkercenterets jetty var 
det tid til dekobajer, men Nils kunne 

ikke finde ro, så han gik  snart op til 
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huset for at se om han kunne åbne sik-

kerhedsboksen. Efter at have nydt en 

eller flere  dekobajere, gik Kaare og 

jeg tilbage til huset.  

 
Inden for døren var vi ved at gå bag-

over af bare grin, for på sengen lå sik-

kerhedsboksen, adskilt så  meget som 

Nils havde kunnet. Han havde skruet 

den ud af skabet hvor den sad, og fået 

åbnet alle  udvendige låger, og havde 

fundet hullet til hovednøglen, så vi 

måtte gå til bekendelse og fortælle om 

nøglen i receptionen.  

  

Dagen efter dykkede vi et dyk på Ka-

palai og to dyk på Mabul. Kapalai er 
en style-resort på en  sandbanke et par 

kilometer syd for Mabul. Lige foran 

hoveddøren har man bygget en lille 

undersøisk by  man kan dykke på. Der 

er masser af liv stort og småt, alt fra 

store Groupers og nedad. Sigten kunne 

dog  have været bedre.  

 

Dagens sidste dyk foregik under SEA-

VENTURE, en gammel borerig der er 
blevet omdannet til  dykkerbase. Det 

undrede os såre at man havde accepte-

ret at den ligger mellem 100 – 200 

meter fra  Mabul, for det er en rigtig 

øjenbæ, der på et sekund kan fjerne 

følelsen at være på en øde tropeø. Det 

var  som at dykke på en losseplads, 

bunden var dækket af metalskrot der 

var dumpet fra riggen, men det var  

basis for masser af liv.   

 

Dagen efter fik vi igen en ny dive-
master denne gang Tony, som vi havde 

resten af opholdet. Han  startede igen 

på Kapalai på samme dykkersted som 

dagen før, ikke til vores udelte tilfreds-

hed. Vi  begyndte at udtrykke vores 
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utilfredshed og fik herefter lov til at 

dykke som vi selv ville, bare vi fortalte  

det inden vi hoppede i vandet.  Dagens 

dyk havde masser af spændende liv, 

nøgensnegle, stenfisk, sprutter, kroko-
dillefisk, turtler,  leaffish etc.  

 

Protester 

Næste dag skulle vi igen starte på Ka-

palai, der fik jeg for meget og undlod 

at deltage i dykket under  tydelig pro-

test.  

 

Tony forklarede os hvorfor det er så-

dan, de fleste dykkere er på stedet i 4 – 

5 dage, i denne periode skal de på Si-

padan, Mabul og Kapalai. Det er sat i 
ordning, første dag på Mabul, anden 

dag på Sipadan,  tredje på Kapalai og 

Mabul, og så videre. Da vi skulle være 

der 9 dage blev vi parret med mange  

forskellige dykkere, der var på forskel-

lige steder i forløbet  

 

Vi havde tidligere ytret vores utilfreds-

hed med at dykke så mange dyk på 

Mabul og Kapalai. Som alle andre var 

det jo Sipadan vi havde taget den halve 
jord rundt for at dykke på. Denne aften 

kom svaret, vi ville få 2 dage til på 

Sipadan, næste dag og den sidste dag.  

 

De sidste par dage havde vi haft gam-

melfar som bådfører, han var den båd-

fører på dykkercenteret der havde den 

højeste anseelse, og den forsvarede 

han. Der var ingen der skulle sejle fra 

ham, hvis der var  nogen der nærmede 

sig bagfra, så fik hans 2x 150 HK YA-

MAHAer, lige en tak til, så var det sat 
på  plads. Det skal siges at han er en 

meget kompetent bådfører, når man 

kom i overfladen så lå båden der  

allerede, for han havde styr på sine 

dykkere.   

Sipadan igen: 

Det første dyk var igen på South Point, 

denne gang på et sted hvor der ikke var 

spor af koralblegning, så  vi fik et flot 

dyk med hajer og turtler.  
 

Dagens andet dyk var igen på Barracu-

da Point og vi fik igen masser af de 

store, den ene store stime  afløste den 

anden. Man var ved at blive rundtosset 

for at finde det næste at kigge på.  

 

Dagens tredje dyk skulle foregå på 

Drop-off/Turtle Cavern der også er 

meget omtalt på grund af  skildpadde 

skeletterne i grotten. Da jeg var den 

eneste der havde medbragt lys var det 
ikke langt vi kom  ind i grotten. Resten 

af dykket var et vægdyk i skygge.  

 

Dagens sidste dyk var igen på Barracu-

da Point, med samme store oplevelser 

som de forrige gange. Så  turen hjem 

til Mabul var med stor mæthedsfor-

nemmelse, det havde været en god 

dag.    

 

Dagen havde også sin mere triste ople-
velse, asiatiske dykkere, de har ingen 

fornemmelse for hvad det er  de har 

gang i. På et af dykkene svømmede vi 

forbi en fotosession, hvor de kvindeli-

ge dykkere lå og  slangede sig på revet 

i et forsøg på at gøre sig til, for deres 

mandlige foto-tosser, der stod på revet 

med  deres gigantiske kameraudstyr. 

Man bliver trist ved at tænke sig kon-

sekvenserne af dette.   

 

Den næstsidste dag var igen på Mabul 
og dagens store dyk var OLD HOUSE 

REEF , husrevet ved nabo ressorten. 

Man havde igen bygget en masse un-

dervandsstrukturer, hvor det vrimlede 

med liv, stort og  småt. Højdepunktet 
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var da vi fandt Ghost Pipefish Harlekin 

der stor lige over en stor søfjer. Efter 

dette  dyk var der ingen der ville til 
Kapalai, man kunne blot svømme fra 

jettyen til OLD HOUSE REEF.  

 

Drømmen om Sipadan: 

På Sipadan skulle denne dag starte på 

Turtle Patch, det startede med en væg 

hvor vi hang højt over  bunden på 40 – 

50 m, vi kunne hele tiden se store 

Whitetips patruljere dernede.  

Mod slutningen af  dykket trak vi op 

på toppen af revet.  

 
Der fik jeg set det syn jeg hele tiden 

havde drømt om. Emorme  flader helt 

dækket af store perfekte koraller og 

masser af liv stort og småt.  

Vores sidste dyk var igen på BARRA-

CUDA POINT, man skulle tro at de 

vidste at det var vores sidste dyk, for vi 

fik LE GRANDE FINALE , tornado of 
Jacks, tornado of Barracuda, masser af 

hajer og til slut swim-by af en meget 

stor stime af Barracudaer. 

 

En afslutning Baracudaer værdig.  

 

Tid til opbrud, med lidt vemod kiggede 

vi os tilbage da båden sejlede os tilba-

ge mod Semporna, der var ingen der 

ikke havde lyst til at komme tilbage 

igen.  

 
/Jørgen 

 

(Groft beskåret af red.)  
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Det kan  den muligvis også, men for 

nogle år siden skulle han foretage en u-

vending på en strand ved Haderslev. 

Der gik det galt. Det skyldes måske at 

båden var hægtet på krogen, og der 
blev foretaget en lidt skarp u-vending. 

 

Årets Baracuda har aldrig erkendt, at 

han sad fast, men de 8 mand der skub-

bede på båden for at få vogntoget fri, 

mener noget andet.   

 

Årets Baracuda sætter en stor ære i at 

finde vragene og i at få lagt ankeret på 

vraget. 

Årets Baracuda har en meget høj suc-

cesrate i den metier. Det har kostet 
nogle krydsninger hen over vraget og 

noget tid, før der bliver givet et ”GO” 

til at ankeret må smides. Denne ære og 

præcision har givet flere af os den for-

nøjelse, at flette et anker ud af et vrag. 

 

Årets Baracuda har været aktiv i ad-

skillige udvalg og har lavet rigtig man-

ge ting gennem årene. Kompressorud-

valget, som han stort set er det eneste 

aktive medlem af og så Turudvalget, 
hvor han har været en af drivkræfterne 

i mange år.  

Årets Baracuda har også, for år tilbage, 

været medlem af materialeudvalget og 

husudvalget. Selv om han ikke længere 

er medlem af de udvalg, har det dog 

ikke forhindret  Årets Baracuda i at 

tage hånd om trailer og fælleslokaler, 

hvis det har været nødvendigt. 

 

Årets Baracuda er en dedikeret dykker, 

som gerne dykker hele året. Om som-
meren, når solen skinner, sørger han 

Årets Baracuda 

Årets Baracuda tildeles en person der 
igennem en årrække har ydet noget 
særligt for Dykkerklubben Baracuda. 
Der er tradition for at der ved udnæv-
nelsen af Årets Baracuda, at der skal 
fortælles lidt om den person, der skal 
udnævnes. Det plejer ikke at være 
svært, da der altid er ting at fortælle 
om de aktive personer i klubben.  
 
Årets Baracuda er et af de medlemmer, 

som bare gør ting i klubben fordi de 

skal gøres. Når der er noget der er gået 

i stykker, bliver det lavet. Mangler der 

noget, bliver det købt. Og det sker 

uden at der er nogen i klubben der rig-

tig opdager, at det har været i stykker 
eller har manglet. 

 

Årets Baracuda er nok den i klubben, 

der har deltaget på flest elevture i de 

seneste mange år, ud over nogle få 

instruktører. 

 

Årets Baracuda er kendt for sine ture, 

der bare klapper. Der er styr på alt. Fra 

kaffemaskine, til 400V kabler til kom-

pressoren, Detaljerede kort og beskri-
velser af alle dykkerpositioner i områ-

det, hvor turen går til, og der er altid 

rigeligt med juice og stærk ost på rul-

ler.   

 

Årets Baracuda er også den der har 

flest kørte kilometer med båden. Der er 

stort set ikke det slæbested, hvor han 

ikke har kantet klubbens båd ned ad.  

 

Årets Barcuda er stor tilhænger af at 

køre og er dybt i sit hjerte overbevist 
om, at den kan komme igennem alt. 
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altid for at smøre sig godt ind i sol-

creme, Det resulterer ofte i, at der 

kommer solcreme på kortlotteren, hvil-

ket gør det næsten umuligt at læse kor-

tet på skærmen i solskin.  
 

Er der lidt søgang på turen, har Allan 

altid en god undskyldning for ikke at 

guffe sit stykke wienerbrød.  

I dag  

 

(på generalforsamlingen, red.)  

 

har vi en meget rolig sø så, Allan, vel-

bekomme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillykke til Årets Baracuda 

2012, Allan.  

 

/Ole 

Rabatter på dykkerudstyr. 
Redaktionen indsamler fortsat oplysninger om mulige rabatter eller lignende i for-

bindelse med køb eller servicering af dykkerudstyr.  

Oversigt:   

 

 

 

10 % rabat  til DSF  medlemmer.   

Kingfish på Vesterbro ScubaGear på Amager:  

http://www.kingfish.dk  http://www.scubagear.dk  
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Tirsdag d. 5. marts holder vi medlemsmøde med fællesspisning og ekstraordinær 

generalforsamling. 

Program: 

Kl. 18.15: For dem, der har lyst, er der hyggelig fællesmiddag. Tilmelding til Aase 

via mail , eller sms  eller tilmelding på opslag i klubben. Forventet pris: 100 kr. 

Kl. 19: Ekstraordinær generalforsamling - se separat indkaldelse side 24. 

Herefter: Medlemsmøde. 

- Status på Kommunikationsudvalgets arbejde 

 -Baracuda-bladets fremtidige distribution: 

1. Næste gang (nr 1 årgang 2013) sendes det ud som sædvanligt. 

2. Medlemmerne gøres opmærksom på at fra næste efterfølgende nummer 
2 årgang 2013 trykkes et mindre antal blade. (100 mod 175) De lægges i 

klubben til afhentning af de aktive medlemmer. Samtidigt reklameres for 

bladet som PDF på nettet. 

3. Medlemmerne kan tilmelde sig en liste, og kun disse (forhåbentligt få)

vil få tilsendt bladet. Portoen betales af klubben. 

4. Herefter trappes antallet af trykte blade ned til at dække de aktive med-

lemmer, som kommer i klubben, samt de der skal sendes. Herudover fin-

des bladet kun som PDF på hjemmesiden eller som link i folks mail-boks. 

5. Ved udgangen af 2013 (nr.1 2014) findes bladet kun som PDF?? På 

længere sigt måske som  e-bog ?? 

Hvis du skulle have noget du kunne tænke dig at få diskuteret i klubben, så send 

endelig en mail til et medlem af bestyrelsen, f.eks. formand Ole B. - ole-

bro@baracuda.dk, eller sekretær Aase P. 

 

Herefter generel hygge til vi går hjem. 

Vel mødt! Bestyrelsen 

Medlemsmøde tirsdag d. 5. marts 2013 kl.19 

med fællesspisning kl. 18:15 
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2 november 2012 drog en flok Baracu-
daer til Nakari i ægypten. NAKARI er 
en dykkerlejr med telte og Chalets 
(stenhuse) der ligger tæt ved strand-
kanten. Det var min tur nr. 21. Som 
sædvanlig skulle vi tidligt op og møde 
i lufthavnen 5:30. 
 

Vi sad tæt pakket i flyveren og havde 

her glæde af det nye design, hvor lom-

men foran sædet er fjernet så der lige 

er blevet plads til ekstra sæderækker.  

 

Vi kom hurtigt ud af Hurghada luft-

havn hvor alle procedurer er blevet 

speedet op. Det tog 5 timer at køre til 

Nakari og undervejs så vi det ufattelige 
store antal ufærdige resorter som nok 

aldrig bliver fuldendt. Overalt ligger 

der affald og flyder langs vejen og ind 

i ørkenen. 

 

Vi ankom i bulder mørke, men hjælp-
somme hænder viste os hurtigt frem til 

vores telte. Næste morgen var der brie-

fing om alle de muligheder de kunne 

tilbyde rundt til diverse rev. Mange 

navne - der ikke sagde mig ret meget 

ud over de få rev, hvor vi tidlige har 

dykket på.  

 

Første dyk kl 7 - derefter morgenmad – 

andet dyk kl 10:00 og derpå frokost. 

Natdyk kl 17 i buldrende mørke. 

 
På et natdyk dykkede Jan M. og jeg 

ved det nordlige husrev. På næsten 

hele dykket var vi omgivet af 5 drage-

fisk, der benyttede lyset fra vores dy-

kerlygter til at jage småfisk. Det er 

Dykkertur til NAKARI 

i Ægypten. 
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grådige fisk der systematisk rydder 

hele områder for fiskeyngel. De kred-

sede få cm fra vores ansigter dog uden 

at vi fik kontakt med deres giftige fin-

ner. Jeg fik nogle flotte videoer af dis-
se ædegilder. 

 

Stig og Lene deltog i turen. Vi havde 

lige haft et godt dyk og alle var på vej 

op i gummibåden. Stig var kommet op 

og Lene forsøgte forgæves at komme 

op. ”Så hjælp mig da for pokker” råbte 

hun. ”Naaajj da” – svarede Stig. ”Det 

er meget sjovere at se dig ligge der og 

sprælle.” 

 

Sidste dag lå der en bunke pinde ved 
receptionen. Jeg spurgte guiden hvad 

det var – Sukkerrør – og så gav han 

mig en bambus lignende pind på 2½ 

meter. Man skærer den yderste hårde 

skal af og gnasker løs på den sprøde 

indmad så saften sprøjter ud og klistre 

mulehårene sammen. Bagefter gik vi 

en tur langs stranden og jeg benyttede 

resten af sukkerrøret som spadserestok. 

”Ved du hvad det er du har der og må 
jeg få den” spurgte flere ægyptere. 

 

Jeg havde anskaffet et nyt CANON G1 

og undervandshus. Det fungerede helt 

fantastisk både video og STILL bille-

der. Gode skarpe billeder og en impo-

nerende hvidbalance hvor farven på 

billederne overgår virkeligheden. Med 

en enkel ”One push” indstilles hvidba-

lancen på den aktuelle dybde. Jeg har 

en ”flyvinge” med på dykkene hvorpå 

er monteret to lamper og en hvidplade” 
til indstilling af hvid balancen.  Hvid-

pladen” er helt overflødigt – skyd ud i 

det blå og tryk hvid knappen – se på 

kameraet og vurder om det er OK – 

ellers prøv igen i en anden retning. 
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Vi var på Truck dive hvor vi blev kørt 

afsted i 20 min til en bugt hvor der 

skulle være dugong` er.  Jeg så dem 

ikke, men det var der en af de andre 

der gjorde og hun fik nogle flotte nær-
foto og videoer – så dugongerne er der 

altså.  

 

Ved de to første dyk kunne vi blive 

sejlet ud med gummibåd og blive hen-

tet igen efter 1 time under vandet. Dyk 

ved husrevet var incl. i betalingen for 

turen, mens ved fjernere destinationer 

skulle der betales ekstra.  

 

Det var mit klare indtryk at man nu har 

strammet skruen og forlanger ekstra 
betaling, hvor det er muligt. Sådan har 

det ikke været tidligere. Dog skal det 

nævnes at alt fungerede godt og er vel 

organiseret. Jan O. havde behov for at 

komme en tur til lægen. Han ville ikke 

have betaling for sine ydelser (altså 

lægen). 

 

Efter en uge i dykkerlejer er man mæt-

tet med dykkeroplevelser. Her kan 

man dykke, æde og sove. Der er ikke 

så meget at se på i land ud over ørke-

nen, strandkanten og udsigten over 

Rødehavet. 
 

Der er megen politisk uro i Ægypten 

nu, men det mærkede vi intet til. Vi 

passerede flere kontrolposter med be-

væbnede vagter, men passagen foregik 

gnidningsfrit. I Hurghada lufthavn var 

der tidligere op til 3 timers ventetid for 

at nå frem til gaten i ventesalen. Det 

går helt anderledes hurtigt nu og secu-

rity er en formsag. Jeg medbragte som 

sædvanligt mine ½ l vandflasker i fyldt 

tilstand og de passerede uden proble-
mer.  

 

På vej hjem i flyveren sad jeg ved si-

den af Eva. Hvor længe kan vi blive 

ved med at dykke? Vi er lige unge på 

nær et par dage. Eva sagde med et 

bredt grin, at hun ville blive ved med 

at dykke til hun fylder 110 år og så må 

vi jo til den tid tage op, hvad der så 

skal ske. 

 
Næste 

klubtur 

bliver en 

live aboard 

tur i starten 

af novem-

ber og det 

kan blive 

rigtig hyg-

geligt, hvis 

Baracudaer 

kan fylde 
en hel båd. 

 

/Tekst og 

foto Gear-

løs 
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“Dyk-Et” i Kalkbrænderihav-

nen, november 1977. 

I denne nye rubrik, vil Stidsen frem-
over fortælle lidt om forskellige nøgle-
billeder fra klubbens historie. 

 
I klubbens første år var det mest 

strandture der stod på programmet, 

med Kullenturen som det årlige højde-

punkt.  

 
Hvis man ville dykke på vrag måtte 

man hyre en fisker, som dengang var 

de eneste som vidste hvor vragene lå 

og hvordan man skulle finde dem. 

 

Vi fik kontakt til Fisker-Bent i Gillele-

je og der blev foretaget nogle kuttertu-

re til vrag i det sydlige Kattegat.  

Stidsen’s historiske foto’s   
Det var ofte en kold fornøjelse da man 

måtte klæde om på dækket og når man 

kom hjem lugtede udstyret af fisk. 

Efter nogle ture fik vi tiltusket os et 

antal vragpositioner og der opstod ef-

terhånden et ønske om at blive uaf-
hængige af fiskerne og selv kunne sej-

le ud og finde vrag.  

 

Da Switzer’s dykkerbåd “Dyk-Et” som 
havde været brugt til dykkerarbejde i 

Københavns Havn blev sat til salg be-

sluttede klubben sig for at købe båden, 

efter at der var holdt et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde om købet. 

 

 “Dyk-Et” var cirka 11meter lang og 

havde en stor 3-cylindret dieselmotor 

som dog kun ydede 50 heste, hvilket 

gav en topfart på ca. 8knob.  
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I maskinrummet var en lavtrykskom-

pressor og en stor lufttank som havde 

forsynet hjelmdykkerne med luft.  

 

Navnet “Dyk-Et” skyldtes at båden 

havde nogle søsterskibe: “Dyk-To” og 

“Dyk-Tre”.  

 

På de første dykkerture med “Dyk-Et” 

fandt vi ud af at båden sejlede bedst i 

roligt vand. Når det blæste og der var 

bølger rullede den ret voldsomt, men 

det var jo også en havnebåd. 

 

Der var ikke meget opholdsplads om-

bord. Forude var et lille lukaf hvor der 

kunne være nogle få personer og i sty-

rehuset var der lige så lidt plads.  

 

Motorrummet var det eneste sted hvor 
der var varmt, men der stank det af 

dieselolie og man skulle være søstærk 

for at kunne opholde sig her. Det blev 

derfor besluttet at ombygge båden. 

 

Den kom på land og blev kørt ud til 

Tobby Pelt’s snedkerværksted i Måløv, 

hvor der i 1978 ved hjælp af tvungen 

arbejdspligt blev bygget et nyt styrehus 

med plads til ca.8 personer og med 4 

køjepladser under dæk. 

 

Man siger om gamle træbåde at for 

hver en times sejlads til havs følger der 

9 timers arbejde i havn, men det blev 

vi først klar over efter købet af “Dyk-

Et”.   

 

/Stidsen 

Bare for at slå det helt fast, så er jeg en 
amatør med hensyn til huler og grotter 
… en ægte wanna be!   
Det blev helt klart, da jeg på dykkerud-
stillingen i Bella Centret i år så og 
hørte Anders Knudsen fortælle om 
udforskning af hulerene på  Y ucatan. 
Det var vildt!  Og der var styr på sa-
gerne med liner, sidemounts og masser 
af stageflasker, undervandsscootere, 
mange timers dykketid  o.s.v. 

Der er huler og der er grotter. Dykning 

i huler vil jeg overhovedet ikke gøre 

mig klog på, da det kræver særlig ud-

dannelse og sikkerhedsforanstaltnin-

ger, men jeg har fået prøvet lidt for-

skellig grottedykning og det er absolut 

Dykning på Gozo 
Huler og grotter 
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værd at skrive hjem om!   

 

For et par år siden var jeg med på dyk-

kertur til Yucatanhalvøen i Mexico, og 

der er i hvert fald huledykning i lange 
baner. Som almindelig rekreativ dyk-

ker kan man komme med ind i de ydre 

dele af hulerne, og det var yderst 

spændende og et fantastisk syn med 

klart vand og flotte klippeformationer 

herunder drypsten, fordi hulerne en-

gang i fortiden endnu ikke var blevet 

fyldt med vand. Vi svømmede i områ-

der, hvor der ikke var langt til overfla-

den og der var åbninger til det fri, men 

dette gav til gengæld de flotteste områ-

der med lysindfald ellers laserbeams, 
som guiden kaldte det. 

 

Både min makker Gearløs og jeg selv 

blev ret grebet af denne form for dyk-

ning, og vi valgte flere gange dette 

frem for de ellers flotte og fiskerige 

koralrev ude i havet. Det lykkedes 

faktisk at få 8 dyk i hulerne på denne 

dykkertur. Det er et sted, det kunne 

være spændende at komme tilbage på 

et eller andet tidspunkt. 
 

Dykkerlandet Gozo 

Sidste efterår tog Tom og jeg en uge 

på tur til Gozo, som jo er en ø i landet 

Malta. Jeg havde dykket på Gozo et 

par gange tidligere, og har siden det 

kaldt det for dykkerland Der er mange 

dykkercentre på Gozo og der er masser 

af spændende dykkersteder, og så er 

det jo en ø, hvilket betyder at det er 

muligt at dykke et eller andet sted, 

selvom det blæser kraftigt. Man dyk-
ker nok først og fremmet i Gozos van-

de på grund af scenerierne under van-

det med dramatiske klipper, grotter og 

undervandslandskaber sammenholdt 

med det klare blå vand.  Men der er 

også masser af makroliv og fisk. 

 

Vi havde besluttet, at der skulle 

”nørdes igennem” med hensyn til vo-

res undervandsfotografering, og desu-
den ville vi selv bestemme, hvor vi 

ville dykke og hvor meget vi ville 

svømme rundt - eller bare blive på et 

enkelt spændende sted. 

 

På Gozo har man mulighed for at dyk-

ke uden guide fra et dykkercenter. Man 

kan leje en bil og få dykkerflasker fra 

dykkercentret og så selv køre rundt og 

finde ud af, hvor man vil dykke. Dette 

betyder at man selv bestemmer farten 

og hvilket tempo man vil dykke i og 
nok så vigtigt, hvor man vil dykke. Om 

det så skal være med 3 meter i timen 

og det samme sted, som man vil dyk-

ke, så gør man bare det. Det var præ-

cis, hvad vi havde lyst til på denne tur. 

Så det gjorde vi. 

 

Den første dag tog vi dog med på et 

par guidede dyk som introduktion til 

vandet omkring Gozo. Det gik fint og 

vi var begge positivt overraskede over 
den flotte sigt i vandet.  

Desuden fik vi dykket igennem grotte-

tunnelen ved xlendi, hvor vandet des-

værre ikke er så klart, da området er 

noget udsat for vind og vejr. Men det 

var en fin start med hensyn til grotter. 
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Velfungerende dykkercenter 

Vi dykkede med www.gozodiving.com 

og boede på guesthouse Maliblu, hvor 

det velfungerende dykkercenter også 

ligger. Efter den første dag dykkede vi 
for os selv. Vi havde lejet en lille jeep, 

fik 12-liter dykkerflasker med fra dyk-

kercentret, som også gav os en iltflaske 

med. Den sidste fik vi heldigvis ikke 

brug for. Inden vi kørte snakkede vi 

lidt med folkene på dykkercentret om, 

hvad de kunne anbefale den pågælden-

de dag, og så kørte vi ud og så på for-

holdene. Det holdt nu sjældent stik, da 

vinden er meget vanskelig at forudsige 

på den ø. Men så fandt vi selv et sted 

med læ, og det viste sig, at dette kunne 
vi især finde på nordkysten, hvilket er 

lidt usædvanligt for området. 

 

Klipperne på øen består fortrinsvis af 

kalksten med bløde og hårde partier, så 

der er gennem tiderne blevet dannet 

mange huller, spalter og grotter. Der er 

derfor mange spændende undervands 

klippeformationer samt en del grotter 

og så er der flot klart blåt vand. 

 
Dwejra Point  

Hvis du har været på Gozo, så kender 

du helt sikkert Blue Hole og Inland 

Sea ved det fantastiske område om-

kring Azure Window, som hedder 

Dwejra Point, og måske kender du 

også de nærliggende grotter Coral Ca-

ve og The Chimney. Vi dykkede i før-

ste omgang Inland Sea sammen med 

Audrey, som er medindehaver af dyk-

kercentret, og hun viste os flere spæn-

dende spalter og sidegrotter i forbin-
delse med selve hovedtunnelen, som er 

den egentlige attraktion. Efter en ca. 

100 meter lang svømmetur gennem 

tunnelen, som i starten er ret mørk og 

med dårlig sigt, kommer man til den 

store åbning ud mod havet, og her er 

der supersigt og et flot blåt lys. Det er 

et sted man har lyst til at blive hæn-

gende og fotografere, selvom det er en 

udfordring at fange det flotte lys. Så 
her tog vi begge dyk denne dag. 

 

xlendi Cave  

Den allerførste dag dykkede vi, som 

tidligere nævnt, sammen med dykker-

guide Niko og en flok franske dykkere 

i xlendi Cave. Bugten ind til xlendi har 

oftest dårlig sigt, så man starter med en 
kompaskurs at krydse bugten neddyk-

ket på grund af bådtrafikken i bugten.  

Derefter svømmer man rundt om for-

bjerget mod nord og kommer ret hur-

tigt til klart vand med store sten og 

klipper. Det var også denne vej vores 
dykkerguide valgte, da han skulle vise 

flokken af dykkere lendi Cave. Denne 

grotte er i virkeligheden en tunnel med 

en længde på omkring 30 meter gen-

nem forbjerget, og denne tunnel er 

lettest at finde fra ”bagsiden”. Vores 

guide betroede os efter dykket, at han 

endnu ikke havde fundet 

”hovedindgangen” under vandet, da 

han stadig var ny på Gozo. Efter vi 

havde dykket et par dage på Gozo be-
sluttede vi at tage et tredje dyk den dag 

om aftenen og prøve at finde 

”hovedindgangen” til Xlendi Cave.  

 

Efter et par forsøg først den ene vej og 

så den anden vej langs klipperne fandt 

vi indgangen ret tæt ved vandoverfla-

den og svømmede ind i tunnelen og 

fandt også ud på den anden side, hvor 

vi blev og tog nogle billeder af de store 

sten og klipper, som ligger der. På 
dette dykkersted er den største attrakti-

on selve tunnelen, så vi brugte en del 
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tid i åbningen ud til det blå vand for at 

prøve at få fotograferet stemningen her 

i skumringen. Inden vi nåede tilbage til 

udgangspunktet var det blevet helt 

mørkt, men heldigvis havde vi gadebe-

lysningen på strandpromenaden i 

Xlendi til at svømme efter på tilbage-
turen. 

  

Mgarr-Ix-Ixn 

Dykkerstedet her består af en langs 

smal forholdsvis lavvandet ”fjord”, 

som starter ret langt inde i landet og 

ender ude i havet. Det er et meget be-

skyttet område, velegnet til uddannel-

se, og jeg havde været der tidligere i 

forbindelse med min datters PADI-

uddannelse. Og så ligger der her en 

lille hyggelig restaurant ved navn Bar-
racuda, så her ville vi tage et natdyk. 

 

På trods af det forholdsvis uklare vand 

inde i fjorden, kan man ofte se spæn-

dende fisk og andet her, og desuden fik 

vi oplyst, at der et godt stykke ude 

langs klipperne er to grotter, man kan 

besøge. Det blev en forholdsvis lang 

svømmetur langs de lodrette klipper 

hvorunder vi så en del småfisk og en 

blæksprutte. Vi spejdede hele tiden 

efter grotten og endelig fandt vi den 
som en mørk åbning i klippevæggen.  

 

Vi svømmede ind i den og opdagede til 

vores glæde, at vandet var fuldstændig 

klart derinde. Efter en kort tur via en 

smal klippespalte kom vi til grottens 

ende, hvor den udvidede sig. I grotten 

fandt vi flotte børsteorme, farverige 

svampe og eremitkrebs samt nogle 

mindre gopler. Da vi ikke vidste hvor 

langt, der var til den næste grotte vend-

te vi om og svømmede tilbage til stran-
den, hvor vi afsluttede dykket efter 71 

minutter. Her var slukket og slukket og 

alle gæsterne på restauranten var gået 

hjem, så det gjorde vi også. 
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Liveaboard Nord Rødehavet med At-

lantis Rejser.  

Fra Sharm el Sheikh. 

Tilmelding senest 2-9-2013 

 
Oplev en uges dykker-safari, der er 

fokuseret på vrag  som  for eksempel 

 

Dunraven, World War II wreck Thist-

legorm,  skibskirkegården Abu Nahas 

Giannis D, Carnatic, Chrisoula K og 

Kimon M. 

Turen starter og ender i Sharm el 

Sheikh.   

 
Pris ca. 8000,-  

 

/Allan 

Tur til Rødehavet 

Opslagstavlen 

Flaskeeftersyn i februar... 

Sikkerhedsudvalget holder det årlige flaskeeftersyn i klubben: Mandag den 4., 

mandag den 11. og mandag den 18.februar klokken 21.00. Medbring dine luft-

flasker tømt for luft og helst med afmonterede 
ventiler og få tjekket at der ikke er grubetærin-

ger og gravrust i flasker- ne. 

 

TRYKPRØV- NING AF LUFT-

FLASKER 
Flasker som skal til den lovpligtige 5årlige tryk-

prøvning bedes afleveret i klubben med afmonte-

rede ventiler og mærket med navn og klub senest 

onsdag 20.februar. Fla- skerne lægges i teorilo-

kalet og der er tilmel- ding på listen på op-

slagstavlen. Prisen af- hænger af flaskestørrel-

se og antal tilmeldte flasker, men bliver på 

ca. 400kr  

Husk også turen til Lysekil i maj... 
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Opslagstavlen 

Her er et billede af Poul .  
Det er vist ikke det nyeste vel.?  Selvom det  jo stadig ligner lidt 

Send fortsat nye billeder 

Vandpolo og fridykning 
Deltage i  vandpolo (mandage ca. kl. 21) og træning i lettere fridykning.  

(onsdage ca. kl. 21). 

Deltagelse kræver at du melder tilbage til mig om du vil deltage – da 

der kun vil blive arrangeret noget hvis der er tilpas mange tilmeldte. 

 

/ 

Vi vil gerne lave en medlemsliste med billede på op-

slagstavlen, så medlemmerne opfordredes til at ind-

sende et vellignende foto af sig selv til Aase P. 

Så skal der ryddes op.  
Mærk eller fjern din gamle flasker inden den 31.3.2013 

 
Der skal laves oprydning i garagen. Der ligger mange for mange 

dykkerflasker der ikke bliver brugt mere. Medlemmerne er ikke i 

klubben mere eller man har glemt sin  gamle rustne og datoudløbne 

dykkerflaske i klubbens garage.  

Nu vil vi gøre plads til de aktives dykkeres flasker i reolen i garagen.  

 

Hvis man ikke har mærket sin datoudløbet dykkerflasken med navn 

eller fjernet dykkerflasken, der ikke bruges mere, bliver de i første 

omgang lagt i klubbens kælder.   

/Husudvalget 
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Ix-xat-L-Ahmar 

Her skulle der være et par grotter på 

ca. 30 meters dybde. Vi kørte herhen 

flere gange for at checke vinden og 

vandet, men desværre var der alt for 

meget bølgegang til at dykke her, så 

her er noget til kommende ture. Vi 

dykkede i dette område den allerførste 
dag på Gozo, og her var der stille og 

roligt og meget klart vand samt masser 

af liv. Det er også i dette område man 

har sænket flere skibe til glæde for de 

besøgende dykkere. Jeg havde været 

her tidligere for at dykke på et af vra-

gene, men da det lå temmelig dybt 

med 42 meter til bunden, så afstod vi 

for at få længere dykkertid til vores 

intro til Gozo. 

Billingshurst Cave  

På nordkysten tæt ved dykkerstedet 
Reqqa Point findes grotten Bil-

lingshurts Cave. Her havde jeg været i 

den ydre del af grotten for en del år 

siden. Det havde været nødvendigt at 

springe i vandet fra klipperne fra flere 

meters højde. Der var samtidig en del 

bølger, så finnerne blev holdt i den ene 

hånd, kameraet var stoppet godt ned i 

lommen på BCD´en og så hoppe når 

bølgetoppen var oppe. Så snart man 

ramte vandet var de bare på med fin-

nerne og dykke ned til grotten. Det jeg 

huskede fra dette dyk var især grottens 
indgang set indefra med flot klart blåt 

vand. Så jeg glædede mig meget til at 

vise Tom denne grotte. 

 

Siden jeg var der sidst var der blevet 

opsat en fin velkvalificeret stållejder 

og samtidig med det rolige vand blev 

det ganske enkelt at komme i vandet. 

Vi fik siden fortalt, at stållejderen kun 

holdt et år ad gangen, for om efteråret 

tog efterårsstormene den, og ganske 

rigtig lå der flere lejdere lige ved ind-
gangen til grotten. Lidt mærkeligt at 

man ikke genbrugte disse? 

 

Grotten har en stor indgang med bun-

den på omkring 25 meters dybde, og 
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den er ca. 100 meter lang. På den sid-

ste strækning drejer den, så man ikke 

længere kan se indgangen, og til sidst 

når man frem til en lille hule med en 

luftlomme over vandet. Når man stik-
ker hovedet over vandet for at se hulen 

anbefales det, at beholde automaten i 

munden på grund af dårlig luft i hulen. 

Overraskende nok stiger vandtempera-

turen efterhånden, som man kommer 

længere ind i grotten. 

 

Lige først da vi svømmede ind i grot-

ten var der meget mørkt omkring os, 

men noget inde i grotten vendte vi os 

om og så det mest fantastiske blå vand 

og indgangens silhuet samt et nærmest 
spøgelsesagtigt blåt slør eller dis som 

lå over bunden. Det var dybt fascine-

rende at se på, og vi gik naturligvis i 

gang med at knipse løs med vore ka-

meraer. Men vi skulle jo videre ind i 

grotten, så vi svømmede videre ind 

blandt spændende klippeformationer 

og vandet blev nu helt krystalklart.  

 

Efter vi var drejet om hjørnet nærmede 

vi os vandoverfladen inderst inde i en 
stor rund hule. Her svømmede vi lidt 

omkring og fotograferede vandunder-

fladen og havde også hovedet oven 

vande for at se på den meget mørke 

hule derinde. På dette tidspunkt havde 

vi været neddykket i ca. en halv time 

og luften var også begyndt at svinde, 

så det var tid at vende om. På vejen ud 

havde vi dog tid til endnu en gang at 

nyde det blå lys og disen ved indgan-

gen, inden vi svømmede helt ud og 

afsluttede dykket efter ca. 50 minutter.  
 

Det havde været et superdyk, og vi var 

helt enige om, at dagens næste dyk 

skulle være samme sted!  I vente- og 

afgasningstiden på land var vi rimelig 

meget op at køre over den store ople-

velse, og vi prøvede at give udtryk for 

begejstringen ved at forfatte en ”misty 

blue blues”. 

 
Det andet dyk foregik i indgangen til 

grotten, hvor vi gjorde, hvad vi kunne 

for at fange den blå stemning med vore 

kameraer. 

 

Allerede næste dag vendte vi tilbage til 

denne grotte, denne gang med makro-

linserne for at indfange nogle af de 

skabninger vi havde set derinde bl.a. 

nogle store flotte røde rejer med blå 

striber.  Dette er bestemt et sted, hvor 

man kan komme tilbage og dykke 
masser af gange!  Også selv om vi 

samlet fik dykket her i omkring tre 

timer.  

 

Coral Cave 

Sandbunden i Coral Cave ligger på ca. 

30 meters dybde, og for ikke at bruge 

for meget luft og få for stor kvælstof-

ophobning svømmede vi ind langs 

loftet i grotten til vi kom til den hylde i 

på bagvæggen, hvor der går en side-
grotte ind i klippen. Vi havde fået at 

vide på dykkercentret, at der på loftet i 

denne sidegrotte ville være ”millioner” 

af rejer. Og ganske rigtigt – der var et 

mylder af store røde rejer overalt på 

loftet. Der var en lille meter fra gulv til 

loft i dette område, så vi måtte holde 

vore kameraer foran os og kæntre dem 

for at tage billeder af loftet. Det var 

lidt af en udfordring af få foreviget 

disse rejer, for så snart vi rettede vore 

lygter mod loftet, så kameraets autofo-
kus kunne arbejde – ja, så flygtede 

rejerne væk fra lyset i en vis fart.  

Så det blev ikke den store succes, selv-

Fortsættes på side 30 
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Kære Baracuda’er 

 

Bestyrelsen indkalder hermed til eks-

traordinær generalforsamling tirsdag 

den 5. marts 2013 kl. 19:00. 
 

Formålet med generalforsamlingen er 

at få vedtaget bestyrelsens forslag til 

vedtægtsændringer, som de blev be-

sluttet på den ordinære generalforsam-

ling den 17. november 2012. Æn-

dringsforslaget blev enstemmigt vedta-

get, men da der ikke var repræsenteret 

tilstrækkeligt mange af klubbens med-

lemmer er det iht. vedtægterne nød-

vendigt med en ekstraordinær general-

forsamling. 
Forslaget til afstemning på den ekstra-

ordinære generalforsamling er uændret 

i forhold til det, som blev vedtaget på 

den ordinære generalforsamling, og 

kan i sin helhed læses på klubbens 

hjemmeside, www.baracuda.dk. Øn-

sker du at modtage ordlyden elektro-

nisk, send da venligst en e-mail til kas-

serer@baracuda.dk. 

 

Dagsorden til den ekstraordinære ge-
neralforsamling er 

1. Valg af dirigent 

2. Afstemning om bestyrelsens 

forslag til vedtægtsændringer 

som vedtaget den 17. november 

2012 

3. Eventuelt 

 

På bestyrelsens vegne 

Jesper M. 

Ekstraordinær 

Generalforsamling 

Barudvalg: Ole B, Jesper M, Henrik P. 

Festudvalg: Aase P., Dennis E., Sonja 

M., Jeanette S., Jan H. (Gearløs) 

Foto udvalg: Jan M., Ole R. (Foto-

Ole), Tom D., Jan H. (Gearløs), Flem-

ming S.. 

Husudvalg: Allan F., Jan M. 

Kompressor udvalg: Allan F., Jan M., 

Carsten G. 

Materialeudvalg: Jan M., Ole B. 

Redaktionsudvalg: Jan M., Tom D., 

Ole R. (Foto-Ole) 
Webudvalg: Ole B., Bent P., Bjarne 

G., Mogens C., Tom D. 

Sikkerhedsudvalg: Jan H., Sonja M., 

Henrik P., Flemming S. 

Svømmehalsudvalg: Bjarne G., Bobbi 

M. 

Fridykkerudvalg: Bjarne G., Søren  P. 

Turudvalg: Allan F., Sonja M., Jørn I., 

Bo V., Jørgen H. 

Uddannelsesudvalg: Birgit N., Henrik 

P., Bjarne G., Lars H., Leif H., Jan O., 
Klaus J., Frank C., Carsten S., Dan A. 

Kommunikationsudvalg: Jesper M., 

Henrik P., Tom D., Jan M., Bjarne G., 

Ole B., Jørn I.   

De nye udvalg 

http://www.baracuda.dk/
mailto:kasserer@baracuda.dk
mailto:kasserer@baracuda.dk
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Al kommunikation bør være 
elektronisk 
 

På den seneste generalforsamling blev 

et nyt udvalg nedsat, kommunikations-
udvalget. Formålet med udvalget er at 

se på, hvordan kommunikationen i 

klubben nyder bedst mulig fremme. 

 

Udvalget har afholdt to møder, og 

uden at noget er endeligt konkluderet 

synes konsensus at være følgende: 

 

- Al kommunikation bør være elektro-

nisk 

- Der skal være kun én indgang til 

klubben, hjemmesiden 

- Der skal nok bruges to systemer, ét til 

kommunikation og ét til klubbens ad-

ministration 

- Klubbladet kan med tiden migrere til 

en blogagtig status. Måske skal en 

papirform fastholdes af  hensyn til ’die 

hards’ og diverse dykkerbutikker, hvor 

bladet (måske) har en PR-effekt 

- Groupcare kan måske være motoren i 

kommunikationen, men hvor denne 

”skjules” og indgangen  kommer via 

hjemmesiden. 

 

Det er udvalgets hensigt at drøfte en 

status på arbejdet i udvalget på marts 

måneds medlemsmøde. 

 

På udvalgets vegne 

Jesper M. 

Nyt fra kommunikati-

onsudvalget 

Friske e-mail  

adresser 

@ 
 

Kære alle, 

Bestyrelsen vil meget gerne have din 

gældende e-mailadresse oplyst. 

Hvis du er i Groupcare med en gyldig 

e-mailadresse er denne allerede regi-
streret, og du behøver ikke at foretage 

dig noget – andet end måske lige at 

tjekke, at adressen nu også er god 

nok….. 

 

Hvis du ikke er i Groupcare, eller har 

ændringer, send da venligst den e-

mailadresse, som du gerne vil kontak-

tes på til kasserer@baracuda.dk. 

 

Denne indsamling af e-mailadresser 

har ikke noget med kommunikations-

udvalget arbejde at gøre. Udvalget, 

som blev nedsat på den seneste gene-

ralforsamling, har haft sit første møde 

medio december, og der skal laves en 

del arbejde, før tankerne bliver konkre-

te. 

 

På forhånd tak for hjælpen med ajour-

føringen. 

Mvh 

Jesper 
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om vi fik taget enkelte hæderlige bille-

der.  

På vej ud af grotten fulgte vi igen lof-

tet, og her gjorde vi den besynderlige 

opdagelse at alle de flotte røde kardi-

nalfisk svømmede på hovedet, noget vi 

heldigvis kunne få bekræftet, da vi så 

billederne efter dette dyk, så det var 

ikke os den var helt galt med. Måske er 

årsagen, at fiskene forholder sig til 
klippen og de spiselige vækster, som 

vokser på den, og så er det bedst at 

have bugen mod klippen.  

 

Med hensyn til fotograferingen af re-

jerne blev vi efterfølgende enige om, at 

løsningen var ikke at lyse direkte på 

rejerne og at stille afstanden manuelt 

på kameraet, hvorved det altid ville 

kunne udløses; noget som ikke kan 

lade sig gøre, hvis kameraets autofo-

kus ikke kunne indstille sig på grund af 
mørke. Men det må blive en anden god 

gang, for vejret gjorde at vi ikke kom 

tilbage til denne grotte.    

Makroliv ved Salt Pans 

Gozo er også et godt makrosted med 

masser af farvestrålende småfisk, bør-

steorme, (se forsiden. Red.) koraller, 

søanemoner o.s.v. Vi afsluttede vores 

dykkertur ved Salt Pans på nordkysten, 

hvor vi selv havde fundet en ned- og 

opgang, så vi kunne komme til vandet 

her. Vi startede med at droppe ned på 

omkring 40 meters dybde for lige at se, 
om der var noget spændende her. Jeg 

fandt en stor havål, som gemte sig i en 

klippespalte, og Tom fandt noget, vi 

mener var blæksprutteæg.  

 

Alt blev selvfølgelig foreviget, inden 

vi efter få minutter begyndte opstignin-

gen langs den lodrette klippevæg til vi 

kom til et plateau på 2 -6 meters dyb-

de, hvor vi brugte de sidste 40 minutter 

af det 80 minutter lange dyk til afgas-

ning og afslapning, mens vi iagttog det 
rige fiske- og dyreliv her. 

 

Især var vi begejstrede over de mange 

skorpionfisk, som beboede næsten alle 

huller og spalter her. Det blev en flot 

Fortsat fra side 27 
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afslutning på de mange fine dyk på 

dykkerøen Gozo.  

 

Masser af oplevelser tilbage på Gozo 

Blue Hole og grotte ved Azur Window 
fik vi ikke rigtig dykket, og heller ikke 

fotograferet, selvom vi havde talt om 

det hjemmefra. Vejret var simpelhen 

for dårligt med kraftig blæst fra den 

forkerte retning og deraf følgende dår-

lig sigt til vi havde lyst til at bruge tid 

her.  

 

Audrey og Tom, som i fællesskab ejer 

dykkercentret, er begge velkvalificere-

de tek- og huledykkere. De har fundet 

en del grotter og huler ud over de mere 
kendte på Gozo. Mens vi var på dyk-

kercentret var der en pensioneret ty-

sker, som deltog i et huledykkerkursus, 

og vi snakkede om, at vi måske kunne 

komme tilbage på et senere tidspunkt 

og få lært lidt mere om at dykke i huler 

– ikke for at blive huleudforskere, men 

for blot at lære lidt mere om, hvordan 

man skal håndtere sådanne dykninger, 

så der kunne komme endnu mere ro på 

dykningerne.  
 

Alt i alt havde vi mange spændende 

dykkeroplevelser og fik vi set en mas-

se på vores dykker- og fototur. Og den 

gode nyhed er, at der venter os masser 

af nye oplevelser, når vi forhåbentlig 

får lejlighed til at komme tilbage til 

dykkerlandet Gozo. 

/Foto-Ole  
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  Makkertjek  

Dette nummers makkertjek er skrevet 
af Lars på opfordring af Aase.  

 

Hvornår og hvorfor begyndte du at 

dykke 

Jeg så, ligesom så mange andre Jac-

ques Cousteau undersøiske verden og 

blev fascineret af de flotte billeder 

under vandet. Og drømte mig derned 

uden rigtig at gøre noget ved det. 

 

I 1975 flyttede jeg til det mørke Nørre-

bro og en dag, da jeg gik ved Lygten 

og Frederikssundsvej så jeg et skilt i 

vinduet i en lille butik.  Hans K. Er-
hvervs dykker service, Uddannelse af 

sportsdykkere. 

Jeg strøg ind i butikken og var straks 

derefter tilmeldt et kursus som Nordisk 

sportsdykker. 

 

 Bassintræningen foregik i Hjorte-

springbadet og Albertslund badesø, de 

fleste udendørs aktiviteter og dyk fore-

gik enten med kutter eller med gummi-

båd fra Odden havn.  

 

 Så de fleste af mine dyk i den periode 

er fra dette område. Hvis nogen har 

været oppe i Odden havn og fået sig en 
cafe latte på cafeen nede på havnen og 

kikket ud på vandet. Så har I siddet i 

vores gamle klubhus, som hørte til 

Sjællands Odde Dykkercenter. Om-
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drejningspunktet for al aktivitet med 

omklædning, flaskefyldning, udstyrs-

skylning og overnatning. De fleste 

aftenmåltider og underholdning 

(slagsmål med fiskerne) var dog hen-

lagt til havnekroen.      

                                                                                                             
Som det så tit sker når der er pengein-

teresser indblandet, opstår der gnidnin-

ger og uoverensstemmelser, så klubben 

sprængtes i 2 fraktioner, hvor den ene 

blev i centeret, og efter nogle år dreje-

de nøglen om. 

Hvor imod den anden, som nogle af 

jeg måske har hørt jeg kalder min gam-

le klub Sølvfisken, stadig eksisterer.      

 

Som det altid sker når der kommer 

børn i familien, ændres fokus og dyk-

ningen kom i anden række. 

Jeg fik samtidig også en ny interesse, 

sejlads, så i en lang årrække sejlede jeg 
mere end jeg dykkede. Atter ændres 

familiesituationen og vi flyttede til 

Ballerup. Da en af mine venner tog et 

dykkerbevis i udlandet, kiggede vi os 

om efter en dykkerklub i området. Og 

valget faldt på Baracuda og her har jeg 

så været siden 2002.   

 

Hvor mange dyk har du haft 

Ja, det er et godt spørgsmål.  Jeg har 

aldrig været glad for logbøger, og und-

går helst at udfylde dem. Har dog bø-

ger fra nogle af de spændende steder 

hvor jeg har dykket, men mest fordi de 

var flotte.  Endnu har jeg heller aldrig 

været udsat for skulle vise dem, så jeg 

må være glad for ikke at have et PADI 

bevis. Heldigvis er dykkercomputeren 
jo opfundet, så man har jo altid lidt 

bevismateriale på sig. Men jeg vil tro 

at det ligger et sted mellem 6-700 dyk.  

 

Hvilken dykkerdragt bruger du 

Den bedste betegnelse for dem, er at 

de er gamle, men jeg dykker både med 

våd og tørdragt.  Jeg er sågar stadig i 

besiddelse af min først våddragt, der er 

dog problemer med elasticiteten. 

 

Hvordan vil du beskrive dig som selv 

som dykker (teknisk. vrag  eller blom-

ster dykker.) 

Jeg vil nok betegne mig som KIS dyk-

ker, ellers glemmer jeg alligevel noget. 

Jeg nyder både at dykke på gammelt 
jern eller ligge og kigge på fisk. Hvil-

ket der har været rig mulighed for, især 

med alle de ture der foregår med klub-

ben både herhjemme og i udlandet. En 

fotonørd bliver jeg aldrig, der er det 

alligevel nemmere at få de gode skud 

fra andre. 

 

Er der noget du er speciel glad for ved 

dykning. 

Jeg nyder den vægtløshed, stilhed og 

ro der opstår så snart man er under 

vandoverfladen, og langsomt glider 

mod bunden. Så har det alligevel igen 

været al besværet værd. Jeg savner dog 

de forgangne kutterture, hvor man var 

væk fra tidlig morgen til sen aften og 
havde masser af tid til hygge og afslap-

ning.  

 

Hvad kan indgå i et godt dyk? Og kan 

du beskrive et konkret. 

Et godt dyk, for mig, forløber lige efter 
bogen men krydres med noget uventet.  

F.eks. på dyk i Rødehavet hvor der 

pludselig dukker gigantiske muræner 

frem fra revet eller man bliver omrin-

get af en kæmpe fiskestime som lukker 

dig fuldstændig inde.    
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Har du haft et dårligt dyk og kan du 

beskrive det. 

Jeg ved ikke om man kan kalde det for 

et dårligt dyk, men jeg hader når ud-

styr går i stykker.  Under et dyk på 

vraget HOKI MARU i Mikronesien 

(Truk.) Var vi nået ned i lastrummet på 
41 m og skulle til at udforske alle de 

lastbiler og bulldozere der var samlet.  

 

Da Evas øjne bliver så store som te-
kopper, hendes luftintegrerede compu-

ter er blevet oversvømmet, vi afbryder 

dykket og signalerer til divemasteren 

at vi går til overfladen, og vi laver en 

kontrolleret opstigning uden dramatik 

efter min computer.  

 

Har du oplevet en uheldsituation på et 

dyk. 

Nu er jeg jo en ældre herre og det kan 

værre at hukommelsen spilder mig et 

puds, men jeg har ikke selv oplevet en 

uheldsituation.  Jeg har dog for mange 

år siden mistet en klubkammerat, der 

omkom under en dykning ved Sjæl-

lands odde, men det var før man rigtig 
gik op i dykkerens helbred 

(Sukkersyge etc.) 

 

Er der nogle specielle ting du altid 

aftaler med din makker inden i dykker 

Generelt aftaler jeg dykkerprofilen - 
kursen samt tiden med min makker 

inden dykket begynder. 

 

Er der ting som du burde omtale eller 

spørge om, men ikke altid husker.  

Jeg burde nok være bedre til at foreta-

ge et bodytjek inden jeg dykker.  

 

Da jeg for det meste dykker med Eva 
kender jeg hendes udstyr og hvis hun 
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Referat fra 
 bestyrelsesmøder 

Torsdag d. 8. november 

2012  
Til stede: Ole B., Henrik, Jesper, Tom 

og Aase 

 

1: Valg af dirigent.   

Henrik blev ordstyrer. 

2: Valg af referent såfremt sekretæren 

ikke er til stede. 

Aase var der, så hun tog referat. 

3: Underskrift af referat fra sidste mø-

de.   

Referatet blev underskrevet. 

 

4: Orientering fra formanden.  

Ole orienterede om at Schneider Elec-

tric igen i år gerne vil betale os for at 

stå i baren til deres firma julefrokost. 

Dette vil give et godt tilskud -  til klub-
kassen, og det plejer at være sjovt. I år 

vil der være ca. 225 til julefrokosten 

(mod 175 sidste år), så der skal findes 

en person mere end sidste år til at stå i 

baren. 

Der er intet nyt fra petanque klubben 

ved siden af. Deres formand er vældig 

stædig, og synes at de 4 petanque ba-

ner som Ole tegnede en fin tegning af 

er alt for lidt - han kunne straks presse 

2 baner mere ind. Men kommunen har 

ingen penge, og petanque klubben har 

baner nede bag svømmehallen, så det 
bliver formentlig ikke til noget sådan 

lige med det samme. 

 

Vi udfyldte i fællesskab det skema fra 
frivillinghedsrådet, som Ole havde fået 

tilsendt. Men vi er i tvivl om om det 

kom frem, da vi trykkede 'send', så vi 

skulle blive væk, kan hun altid kendes 

på den gule lap der flagrer fra hendes 

BCD. 

 

Er der noget udstyr du drømmer om at 

få fat i, eller noget du sværger til. 

Den næste store investering kommer 

når jeg vinder i lotto, så gælder det en 

ny tørdragt, det kan dog fremskyndes 

hvis jeg pludselig bliver indehaver af 

to våde dragter. En lille ting som jeg 
vil anskaffe mig inden, er en lille eks-

tra dybdemåler som backup, da den 

forrige forsvandt fra min BCD på en 

Rødehavs tur.   

 

Hvem skal have makkertjekket næste 

gang og hvorfor. 

Jeg ved ikke hvem der efterhånden 

mangler, men det kunne være spæn-

dende at høre om en der er gået den 

nye vej som teknisk-dykker. 

 

/Lars 
 

Og vi efterlyser hermed en sådan fra 
redaktionens side.  Kender du en op-
lagt kandidat, så skriv en mail til 

redaktionen  på adressen: 

 

baracudablad@groupcare.dk 
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brænder for det. 

 

Svømmeundervisning: 

Fortsætter vi svømmeundervisningen ? 

Vi hører om interessen på generalfor-

samlingen. 

 

Elevhold: 

Vi ved endnu ikke med sikkerhed om 

der kommer et elevhold i år. Der er 

meget få elever.  

 

Vi gennemgik dagsordenen for at se 

om vi havde styr på alle punkter. 

 

6: Gennemgang af opgavelisten: 

Vi gennemgik og snakkede om opga-

verne på opgavelisten. Der er ikke sket 

noget videre siden sidst. 

 

7: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation. 

Der er et par medlemmer, der er holdt 

op, men det er i 'normalt' udmeldings-

tempo. Økonomien ser fin ud. 

 

8: Nyt fra udvalgene. 

Foto-udvalget: Prøver at få et niveau 2 

foto-kursus op næste år. Samt en op-

samling, af de, der mangler lidt for at 

kunne starte på niveau-2 kurset. 

 

Den nye flotte plakat i svømmehallen 

burde vi måske få lavet lidt flere af, og 

hænge dem op på biblioteker og kul-

turcentre i kommunen. Det blev fore-

slået at foto-udvalget en gang imellem  

f.eks. hvert kvartal eller hvert halve år 

- samlede  periodens bedste billeder 

sammen og lavede en ny plakat til op-

hængning. 

 

Festudvalget: Har holdt møde og be-

prøvede et par gange. 

 

5: Planlægning af generalforsamlin-

gen.  

Der var ikke rettidigt kommet nogle 

forslag til generalforsamlingen (de 

skulle have været ankommet dagen før 

bestyrelsesmødet), andet end bestyrel-

sens eget forslag om vedtægtsændrin-

ger. Da der var enighed om forslaget 

til ændring af vedtægterne, sendte vi 
forslaget ud til medlemmerne med det 

samme via mail. 

 

Nye bestyrelsesmedlemmer: 

Det blev igen drøftet hvem der kunne 

tænkes at ville træde ind i bestyrelsen. 
Hvis nogen udtrykker interesse, melder 

vi tilbage til Ole, så han har overblik-

ket. 

Regnskabet/budget: 

Jesper gennemgik regnskabet. Vi lave-

de et par små-justeringer i budgettet, 

og blev enige om at så længe vi ikke 

har en plan om nogle store fremtidige 

investeringer, så foreslår vi uændret 

kontingent. Til næste år, bør 'Telefoni' 

i noter rettes til 'Internet'. 

 

Ny kasserer: 

Med mindre nogen brænder totalt for 

at blive kasserer, fortsætter Jesper ger-

ne som 'for-kasserer' med Leif som 

'bagkasserer' indtil han periode udløber 

'normalt' næste år. Det synes vi var 

glimrende. I løbet af næste år skal vi se 

om vi kan finde et mere nutidigt og 

egnet regnskabsprogram, og 'gjort klar' 

til en ny kasserer. 

 

Dirigent: 

Henrik prøver at finde en 'frivillig', så 

vi har et forslag hvis ingen anden 
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sluttet menu'en til generalforsamlin-

gen.  

9: Eventuelt: 

Vi snakkede lidt om hvilke emner Ole 

kunne tage op i formandens beretning. 

Vi kunne ikke lige finde 1. halvårs 

kantbisseliste, men Jesper har muligvis 

givet den til Aase, som går hjem og 

leder i sine papirer. 

 

Diverse datoer: 

Bestyrelsesmøder – alle kl. 19 i klub-

ben: Tirsdag d. 04-12-2012. Tom tager 

kage med - hvis han genopstiller (håbe, 

håbe :o) 

 

Generalforsamling: 
Lørdag d. 17-11-2012 – indkomne 

forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest d. 07-11-2012 

 

Foreløbige deadlines for artikler til 

bladet: 

D. 19. januar 2013  

Sekretær:                   Formand: 

Aase P.    Ole B. 

Tirsdag d. 4. december 

2012 
Til stede: Jan O., Henrik, Jan M., Aase 

og Ole B. (Ole var forsinket og kom 

først midt i mødet). 

 

Da formanden først ville komme sene-

re, tog vi fat på punkterne i den orden 

vi synes vi kunne tage stilling til dem i. 
Derfor den lidt rodede punktnummer-

orden i referatet. 

1: Valg af dirigent.   

Jan O blev ordstyrer. 

          

2: Valg af referent såfremt sekretæren 

ikke er til stede. 

Aase var der, så hun tog referat. 

 

9: Klubbens økonomiske status og 

medlemssituation. 
Økonomien ser sund ud. Jesper har 

rejst spørgsmålet om vi skal fortsætte 

med Leif som 'bagkasserer' og Jesper 

som 'forkasserer' i år. Det synes vi vi 

skal. 

 

5: Opfølgning fra generalforsamlingen 

og andet. 

Vi har helt styr på vedtægtsændringer-

ne, men vi skal have lavet et dokument 

om sikkerhedsreglerne, så vi har dem 

til vedtægterne bliver vedtaget. Dette 
fordi det i de nye vedtægter fremgår at 

sikkerhedsreglerne til enhver tid vil 

være tilgængelige elektronisk. Vi dis-

kuterede om vi skulle lave yderligere 

sikkerhedsregler end dem som DSF 

har, f.eks. om at vi skal vide hvem 

nærmeste pårørende til alle, der tager 

med ud at dykke er, og om makkerline. 

Konklusionen bliver at vi (læs: Aase) i 

første omgang blot lavet et dokument, 

hvor der står at vi ikke har yderligere 
regler end dem DSF har + en henvis-
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ning til disse. 

Henrik lavede også en mappe på 

groupcare, hvor vi kan lægge alle de 

gældende regler og vedtægter. Aase 

rydder op i det, der ligger på groupca-
re. Det er så denne mappe vi kan hen-

vise til når nogen gerne vil have de 

gældende regler. Det ville også være 

fint hvis man kunne komme til dem via 

vores egen hjemmeside - og måske 

også noget som det nye kommunikati-

onsudvalg kan have en mening om ? 

 

Hvem gør hvad mht. regnskab om tur-

årskort ? Henrik prøver at finde ud af 

om vi har de data til stede, som kan 

bruges til at lave regnskabet, eller om 
vi skal til at pålægge turudvalget og 

kassereren at få en rutine, så det kan 

skaffes for næste år. 

 

Hvornår skal vi afholde ekstraordinær 

generalforsamling, så vi kan få vedta-

get vedtægtsændringerne ? Jespers 

forslag om at holde den ekstraordinære 

generalforsamling sammen med med-

lemsmødet i marts virker godt. Klub-

bladet med indkaldelse vil kunne være 
ude ca. i uge 5 (28/1 - 1/2). Så vi blev 

enige om at lægge medlemsmødet og 

den ekstraordinære generalforsamling 

tirsdag d. 5. marts 2013. Jan M. laver 

forslag til indkaldelse til den ekstraor-

dinære generalforsamling. Den ordi-

nære generalforsamling lægger vi lør-

dag d. 16. november 2013. 

 

Luftanalyser, som DSF ikke længere 

laver: De laver ikke længere luftanaly-

serne, fordi når de først havde fundet 
et anlæg, der ikke var ok, så risikerede 

prøverne fra de næste anlæg også at 

vise at der var problemer, på trods af at 

anlæggene var ok. Forbundets kostpris 

for at få lavet en luftanalyse hos Bay er 

300 kr. Ole har snakket med Bay om at 

man måske kunne forestille sig en løs-

ning, hvor Bay kontakter de klubber, 

som er i nærheden at det sted de lige 

opererer i i øjeblikket, og så kommer 
forbi og tager prøver på de nærmeste 

klubber. På den måde kan man spare 

en del transport omkostninger, og 

klubberne kan måske sende regningen 

videre til DSF. I øvrigt kender Ole en, 

der kan lave luft-analyser. Vi kunne 

måske få ham forbi og vise os hvor let 

eller svært det er, så vi kunne lave et 

forslag til forbundet om hvordan vi 

synes problemet kan løses. Hvis der 

skal tages video, kan vi nok få nogen i 

klubben til det. Carsten G. ved for-
mentlig noget om dette også. Ole snak-

ker med ham. 

 

Nødstop til kompressor: Carsten G. har 

i den seneste mail skrevet at vi bør 

have nødstop i et andet rum end fylde-

rummet. Det kan gå hen og blive 

svært, da vi har hovedkompressoren i 

det ene rum og rejsekompressoren i det 

andet. Og sætter man knappen på yder-

siden af garagen, kunne den være 
svært at lade være med at trykke på for 

svage sjæle. Vi tager emnet op på et 

møde hvor Carsten er med. 

 

Jesper har skrevet om at der på side 35 

i sportsdykkeren i nyt fra sekretariatet 

efterlyses diverse indberetninger, og 

om vi har styr på det. Vi var i tvivl om 

hvad det var for nogle indberetninger 

på mødet, og havde ikke lige et blad 

ved hånden. Hvis det er indberetninger 

om medlemstal, så er det sendt videre 
til kassereren. Jan O. undersøger hvad 

det drejer sig om og 'gør noget' hvis 

det ikke er om medlemsantal. 

 

4: Orientering fra formanden. 
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Ole kunne fortælle, at kassereren har 

fået ny mail-adresse:  

kasserer@baracuda.dk. Tanken er at 

denne viderestiller til det medlem, der 

er kasserer lige nu. 
 

Vi har fået et meget generøst tilbud fra 

Gearløs om en donation til en ny bren-

derup trailer. Problemet set fra besty-

relsens side er, at det ikke er snipe-

traileren, der er problemet (Roskilde 

dykkerklub mener f.eks. at snipe traile-

re er bedre og sikrere end brenderup 

trailere), men at vi jævnligt får dyppet 

bremserne i saltvand, når vi sætter 

båden i vandet. Det er lidt mere be-

sværligt/tager længere tid at få fat på 
reservedele til snipe-traileren, men det 

kunne vi løse ved at bestille et eller 

flere fulde sæt reservedele til at have 

liggende i garagen, så vi altid kan kan 

reparere / få repareret traileren. Det 

kunne også være en ide at få checket 

om vi har fået akslen helt lige på traile-

ren, da vi flyttede den længere tilbage 

på traileren. Den kunne sendes til ser-

vice på samme tidspunkt som vi sender 

båden til service her til foråret. 
 

Oxyflaske på båden: Vi kan ikke selv 

købe en oxy-flaske til båden. Vi snak-

kede om om en nitrox-flaske kunne 

bruges, men mente ikke det var sikkert 

nok. Det koster 1200 kr. om året at leje 

en oxy-flaske og ca. 455 kr. pr. opfyld-

ning. Derudover skal vi have en lille 

kasse med mundstykker til båden. Ole 

foreslog at vi kunne få lavet stativet til 

flasken på båden samtidigt med skylle-

ristene til garagen, så der formentlig 
kunne opnås rabat. Vi andre var enige 

- også i at vi kunne begynde at få det 

lavet stativ og skylleriste nu. Vi vil 

stadig have brug for en kasse med en 

lille ilt-beholder til stranddyk. 

 

7: Gennemgang af opgavelisten 

Vi gennemgik opgavelisten: 

Jan O. har fundet ud af at det er tryg-

fonden vi kan søge om tilskud til oxy-
box. Hårdt presset gik han også med til 

at lave ansøgningen. 

 

Poul har nu indkøbt materialer til at få 

monteret udluftningen i udstyrs-

rummet, og har lovet at lave det her i 

vinter.  

 

Elektricitet i køkkenet: Allan har lovet 

at måle det hele igennem og lave rap-

port. Den vil Ole så sende til en 'rigtig' 

elektriker, og han har fundet een. Det 
blev foreslået at få lagt 3-fase ind med 

det samme, samt at få ordnet stikkon-

takten i fælles-rummet henne ved dø-

ren til arena-siden. 

 

Sikkerhed ved kompressor: tager vi op 

når Carsten er med til mødet. 

10-års plan: Jan O. har lavet et forslag 

til 10-års plan, men den havde vi ikke 

tid nok til at se på til mødet. Vi tager 

den op næste gang. 
 

Registrering at alles nyeste mail-

adresse: Jesper laver indlæg til klub-

bladet.   

Nyt punkt: Revision af husregler. Hen-

rik vil lave et forslag, hvis Aase sender 

de nyeste husregler til ham. 

 

8: Ti-års plan 

Gennemgår vi næste gang. 

 

11: Fastlæggelse af næste års mødeda-
toer: 

Der er bestyrelsesmøder: 

Tirsdag d. 5. februar 

Tirsdag d. 9. april 

Torsdag d. 6. juni 

mailto:kasserer@baracuda.dk
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Hold til højre for den sorte stri-

be (hav dén på venstre hånd) i 

svømmehallen…Så støder vi 

ikke sammen. ;-)  

Tirsdag d. 27. august 

Tirsdag d. 8. oktober (planlægning af 

generalforsamling/indkaldelse) 

 

Torsdag d. 7. november (planlægning 
af generalforsamling/indkomne for-

slag)  

Tirsdag d. 3. december 

Alle er kl. 19 - 22 i klubben.  

 

Medlemsmøder: 

Tirsdag d. 5. marts incl. ekstraordinær 

generalforsamling. 

Tirsdag d. 17. september - hvis der er 

interesser for det.  

 

Generalforsamling: 
Lørdag d. 16-11-2013 – indkomne 

forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest d. 06-11-2013 

 

10: Nyt fra udvalgene. 

Vi har kun 2 elever i år, men de bliver 

undervist. 

3: Underskrift af referat fra sidste mø-

de.   

Sidste mødes referat blev underskre-

vet. 
Sekretær:                             Formand: 

Aase P.     Ole B. 
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 Lørdag 17/11-2012  
 

1 Valg af dirigent. 

Stidsen blev enstemmigt valgt som 

dirigent, og kunne konstatere at gene-

ralforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 
2 Formanden aflægger beretning for 

det forløbne år. 

Ole B. aflagde beretning fra året og 

berørte følgende emner: 

Udvalgene er dem, der får klubben til 

at køre, så vi fik en opfordring til alle 

at gøre vores til at udvalgene kører og 

er aktive. 

Det er nok ved at være på tide at vi får 

set på vores lokaler, som f.eks. at gøre 

kompressorrummet mere sikkert, og at 

se på akustikken og lyset i 'stuen'. 
 

Leif blev takket for at tage sig af kas-

sererarbejdet som 'bagkasserer' for 

vores 'forkasserer' Jesper. 

Vi har fået petanque-klubben som na-

boer og de vil gerne anlægge petanque 

baner på græsplænen mellem os og 

superarenaen, og lave større og over-

dækket fliseareal mellem garagen og 

klubhuset. 

 

Den nye ordning med at den, der sidst 

har været kant-bisse, sms'er til den 

næste på listen ser ud til at virke. Der 
er stadig uudfyldte vagter næste år, så 

listen blev sendt rundt. 

Der er lavet en præcisering af at de 

100 kr. for en tur, kun dækker ture fra 

Sjælland. Ekstra udgifter i form af bro-

betaling, færge og ekstra benzin ved 

længere ture, skal deltagerne betale    

Vi har købt et elektronisk søkort over 

den norske kyst (og store dele af Sveri-

ges). 

Der har været mange gode dykkerture i 

løbet af året. 
Tak til redaktionen for et meget flot 

klubblad, som også er blevet rost af 

andre end os selv. 

Vores tanker gik til Speedy, som efter 

påkørslen i januar nu er kommet på 

plejehjem med lammelser og skader på 

talecenteret. 

Vi skal være opmærksomme når vi 

tager på tur, så vi undgår dykkerulyk-

ker. 

Tak til alle for en god dykkersæson.  
 

3 Beretning fra udvalgene og gennem-

gang af udvalgenes aktivitetsplaner 

Barudvalget: Prøver at gøre det sjovt 

for medlemmerne i form af forskellin-

ge spændende øl og slik. I år har der 

været øst-tysk, tjekkisk og spansk øl. 

Har man ideer til noget, der bør være i 

baren, så bare sig det til udvalget. 

Festudvalg: Har afholdt juleafslutning 

i december i klublokalerne, da svøm-

mehallen var lukket. Der blev holdt 
nytårskur i januar - vældig hyggeligt. 

Så kom klubbens 40-års jubilæum i 

juni, hvor mange - også forhenværende 

medlemmer deltog. Tak til alle hjælpe-

re. Lille sankt Hans havde udvalget 

Referat fra 
 Generalforsamling 
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helt overset i alt jubilæums-halløjet, 

men der var rest-pølser i fryseren efter 

jubilæet, så det blev en 'do it yourself' 

aften. Og så kommer selvfølgelig afte-

nens generalforsamlingsmiddag. Hvis 
nogen har forslag til andre ting, der 

skal festligholdes, så sig endelig til. 

Foto-udvalg: Gearløs har lavet film til 

fremvisning i aften. Hvis nogen vil 

have kopi af filmen - eller andre film, 

så er det bare at henvende sig. Udval-

get har ikke været så aktive til at få 

skiftet billeder ud i rammerne, men til 

gengæld er der kommet en ny plakat til 

svømmehallen. Der bliver afholdt vi-

deregående foto-kursus næste år, så 

hvis man er interesseret i at deltage, så 
meld tilbage. 

Husudvalg: Der er ikke sket så meget i 

løbet af året. Der skal laves strøm i 

køkkenet, men det må udvalget ikke 

selv gøre. Det skal gøres af stadion-

inspektøren, og problemet er overdra-

get. Der er ingen store planer, men 

skulle der laves noget, kunne det være 

at reparere gulvet i garagen, og male 

garagen. Det med at male garagen er 

heller ikke noget vi selv skal gøre. 
Kompressor-udvalg: Kompressoren 

kører fint, og luftkvaliteten er i top. Vi 

skal selv til at betale for luft-

analyserne - det koster 1500 kr. pr. år. 

Vi diskuterede om sensoren på ilt-

måleren til nitrox skulle skiftes til en 

mere præcis måler. Sensoren skiftes 

hvert andet år. Der blev spurgt om man 

selv fylder sine flasker. Så længe der 

er tale om almindelig luft, fylder man 

selv. Har man ikke brugt anlægget før, 

så få en af de andre til at vise hvordan 
man gør. Hvis der er tale om nitrox, er 

det kun 'blenderne' der må fylde. Stid-

sen fortalte om at da garagen blev byg-

get var der ikke helt så store sikker-

heds-krav, så man lavede fylde-

brønden, som vi blev opfordret til at 

bruge. Det vil ikke være nemt at ud-

bygge garagen med ekstra fylde-rum, 

da den er bygget på en stor plade, der 

'flyder' på mosebunden. Det blev be-
kræftet at vi har overvejet at lave en 

nød-knap til anlægget udenfor garagen. 

Vi kan afbryde strømmen til garagen i 

rummet i entreen mellem Baracuda og 

petanque klubben, men der er lidt langt 

fra garagen, og der er nok ikke mange, 

der ville tænke på at gå derind. 

Materialeudvalg: Traileren har været 

til reparation og radioen i båden er 

skiftet. Der er planer om at flytte tov-

værket fra endevæggen til langsiden 

ifbm. generel oprydning. Traileren skal 
nok have nye dæk og bremsetromler, 

og motoren skal til service næste år. 

Redaktionsudvalg: Alle er velkomne 

til møderne i redaktionsudvalget. Ud-

givelsesterminerne var i år tilpasset 

generalforsamlingen, så indkaldelsen 

kunne nå at komme rettidigt ud via 

bladet. Det vil så vidt muligt også bli-

ve gjort næste år. Der blev takket for 

de mange gode indlæg. 

Webudvalg: I foråret udkom den ny 
hjemmeside efter et stort arbejde fra 

Toms side. Der er en drøm om at lave 

en aktiv kalender og medlemsside, 

men det kniber med tiden da alle har 

travlt. Der blev spurgt om der var et 

link til turudvalgets hjemmeside på 

forsiden, og det er der kommet. Det 

blev foreslået at man måske kunne få 

en studerende til at lave hjemmesiden 

for en relativ lav pris. Hvis vi skal gøre 

det, skal vi være enige om hvad der 

skal laves. Og vi skal tænke på at det 
også skal kunne vedligeholdes af os. 

Ole B. havde på et tidspunkt fat på et 

firma for at høre en ca. pris for hvad de 

skulle have for at lave hjemmeside, og 

de mente det ville blive en 15.000 - 



43 

 

 

20.000 kr. Hjemmeside og kommuni-

kation er noget, der har været diskute-

ret meget, så det var nok en god ide at 

nedsætte et udvalg, som laver et for-

slag til hvordan en hjemmeside kan se 
ud, og hvad det vil koste. Forslaget kan 

gives til bestyrelsen og tages op på et 

medlemsmøde. Hvis det bliver meget 

dyrt vil det måske være en ide at tage 

det op på en generalforsamling. 

 

Sikkerhedsudvalg: Vi mangler mærka-

ter til at klistre på flaskerne, når de er 

godkendt ved flaskeeftersyn. Det må vi 

huske at anskaffe næste år - de kan 

bestilles hos Carsten (hvem af dem?).  

 
Der har kun været afvist en enkelt fla-

ske - vores kompressor leverer god og 

tør luft. Der er en del dato-udløbede 

flasker i garagen, burde de fjernes ? Vi 

kunne 'nøjes' med at markere de udlø-

bede flasker, men der er rigtig mange 

flasker, så det ville være rart at få i alt 

fald nogle af dem væk, så der er plads 

til dem, der ikke er udløbet. Det blev 

diskuteret om skal holde fast i flaske-

eftersyn hvert år.  Der var argumenter 
fremme om at 

når en flaske 

bliver trykprø-

vet hvert 5. år, 

så er der ikke 

nogen officielle 

krav om yderli-

gere eftersyn. 

Nogle mente 

det skulle være 

op til hver en-

kelt.  
 

Det blev påpe-

get at graden af 

rust i flaskerne 

også afhang af 

hvor de blev fyldt, og at nitrox flasker 

bør kontrolleres hvert år. Carsten G. 

havde foreslået en database over fla-

skerne, så vi har en fælles oversigt. Det 

blev foreslået at man kunne give fla-
skerne 'karakter' og lade hyppigheden 

af eftersyn afhænge af 'karakteren'. 

Engang havde klubben en sådan vurde-

ring, men det bevirkede at  sikkerheds-

udvalget blev pålagt for meget ansvar, 

så det blev droppet igen. Medlemmer 

med stærke meninger om dette emne, 

blev anbefalet at melde sig ind i sik-

kerhedsudvalget.  

 

Der blev spurgt til om vi i klubben 

burde have udstyr til rensning af fla-
sker. Birgit har sendt mail ud om fæl-

les flaskerensning, men dette er en 

'kemisk' rensning med vand og sæbe, 

så der skal ikke specielt udstyr til. Hvis 

man vil være med til fælles-

flaskerensningen, så giv besked til 

Birgit. 

Svømmehalsudvalg: Det ses gerne at 

flere kommer i svømmehallen. Der er 

fridykning om mandagen kl. 21 og 

vandpolo onsdage kl. 21 (hvis der er 
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nok interesserede). Der er planer om at 

lave et fridykker-intro-kursus i foråret, 

hvor man hører lidt om hvad man skal 

passe på, og hvad man kan forvente sig 

af fridykning. Der er mulighed for at 
låne varmtvandsbassin'et til fridyk-

ning, men det koster 500 kr. i timen. 

Måske har reglerne ændret sig med 

den ændrede bemanding i svømmehal-

len ? Vi kunne prøve at høre. Skulle vi 

lave svømmeundervisning igen næste 

år ? Ja, hvis det bliver med tilmelding 

og egenbetaling ligesom sidst. 

Turudvalget: Der har været arrangeret 

mange ture. En del har været aflyst 

pga. for få tilmeldte.  Der har været 

lidt flere udgifter i år, da der har været 
en del længere ture, bl.a. til 'kineseren'. 

Iflg. Leif giver nogle ture underskud 

og andre overskud, så der holdes fast i 

de 100 kr. for bådture for medlemmer. 

Og der laves kun yderligere deltager-

betaling af de øgede udgifter, hvis man 

skal over betalingsbro eller med færge. 

Det sidste har bestyrelsen efter turen til 

'kineseren' lavet regelsæt om og haft 

oppe på et medlemsmøde. Før i tiden 

brugte man flere penge på tur-
udvalget, og hvis der skal bruges pen-

ge på noget i klubben, er turene noget 

af det væsentligste vi har. Der kom 

forslag om at vi kunne leje busser til 

nogle af de lange ture. Det blev ind-

vendt, at det ofte bliver meget dyrt, 

men der er et par stykker, der har køre-
kort til bus. Hvis vi skal have lang 

bustur skal der også være mindst 2, der 

kan køre bussen - det bliver for langt 

for en enkelt chauffør. Hvis nogle har 

bus-kørekort og kan skaffe en bus, så 

må man gerne henvende sig. Der vil 

blive lavet Lysekil tur igen næste år i 

Kristi Himmelfart ferien, og man skal 

melde sig til tidligt, da vi ellers ikke vil 

kunne få hytterne. 

 

Uddannelsesudvalget: Mange af med-
lemmerne dukker ikke op, så der er 

sendt mail ud om hvem der reelt er 

interesserede i at være med. Der er 

uddannet 4 eet-stjernede og 2 to-

stjernede i år, og vi har dermed fået 

nogle rigtig gode nye medlemmer i 

klubben. Søren P. og Søren H. har væ-

ret på * * *  kursus hos DK Diver. I 

foråret holdt Birgit Nitrox kursus for 6 

deltagere, overvåget af Blaaberg, så nu 

har vi fået 6 nye nitrox dykkere og en 
ny nitrox instruktør (Birgit). I efteråret 

blev afholdt en tilsvarende setup med 

blender-kursus, så nu har vi 4 nye 

blendere og Birgit som ny blender in-

struktør. Tak til Blaaberg for indsatsen. 

Der har kun tilmeldt sig 2 til intro-

dagen næste år, så hvis nogen kender 

nogle, som kunne være interesserede i 

at lære at dykke, så sig det endelig til 

Birgit. Det vil også være godt hvis alle 

vil hænge opslag op - f.eks. i diverse 

svømmehaller, biblioteker og arbejds-
pladser.                       

4 Årets baracuda: 

5 Regnskab: 

Jesper fremlagde regnskabet som 'for-

kasserer' for vores kompetente 'bag-
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kasserer'. Vi har en sund økonomi. Af 

usædvanlige indtægter og udgifter i år 

kan nævnes tilskud fra Ballerup kom-

mune til lederkursus, en noget mindre 

udstyrs-udleje indtægt, en stor festud-
valgsudgift pga. 40-års jubilæet. Vi har 

fået overskud i år i stedet for det bud-

getterede underskud, og det skyldes 

dels de gavmilde sponsorater af rejse-

kompressoren og at kun en lille del af 

denne afskrives i år. Vi har en god 

kassebeholdning og nogle gode aktiver 

(båd, motor, kompressor, elevudstyr).  

Der blev spurgt ind til og forklaret 

hvorfor man afskriver. Det har været 

overvejet at lave forskellige konti til 

forskellige opsparinger (f.eks. vedlige-
holdelse af båd, vedligeholdelse af 

kompressor, istandsættelse af fælles-

rum), men det er upraktisk at have 

øremærket pengene til f.eks. ny båd 

hvis kompressoren så går i stykker og 

der ikke er penge på kompressor-

kontoen til det.  

Nogle spurgte til om sparekassen Lol-

land var et sikkert sted at have pengene 

stående, og svaret var, at det er det.  

Hvordan står det til med årskort-
regnskabet - giver det overskud eller 

underskud for klubben? Det formodes 

at en del har købt kortet, men ikke 

brugt alle turene. Der skulle have være 

lavet et regnskab, men det har vi ikke 

fået gjort. Dette skal gøres til næste år. 

6 Udlodning af indskudsbeviser:  

Der er ingen grund til at trække lod i 

år, da alle de resterende indskudsbevi-

ser udbetales i år. Hvis nogle skylder 

klubben penge modregnes disse i ud-

betalingen. Hvis kassereren mangler 
konto-numre til nogle af indskyderne, 

sørger han for at indhente disse. 

 

7 Behandling af eventuelt indkomne 

forslag: 

Forslag til vedtægtsændringer: 
Jesper fremlagde ændringsforslaget, 

som bestyrelsen i i øvrigt har forsøgt at 

være meget åbne med - forslaget har 

været sendt ud til alle til kommente-
ring, og vi har afholdt medlemsmøde 

om dem.  

Der kom en indvending om, at der nok 

bør stå noget om at ændring af kom-

munikationsform ikke må ske for tæt 

på en generalforsamling, og at der bør 

være en-eller-anden minimums vars-

lingsperiode. Dette blev ved fælles 

hjælp og under stor diskussion formu-

leret med det samme.  

I Paragraf 22 står at vi som minimum 

overholder D.S.F.'s sikkerheds regler, 
og at klubbens sikkerhedsregler til 

enhver tid vil være tilgængelige elek-

tronisk. Der er ikke kun for at vi  kan 

have strammere regler hvis vi vil det, 

men hvis D.S.F.'s regler fjernes, vil det 

være rart at vi har en mulighed for 

stadig at have nogle sikkerhedsregler 

uden at skulle ændre vedtægter. Be-

mærk at vi i dag ikke har sådanne reg-

ler skriftligt, så senest ved evt. vedta-

gelse af dette forslag skal vi have nog-
le klar. Det blev også indvendt, at det 

ville være rart at der stod Dansk 

sportsdykker forbund i stedet for 

D.S.F. - for at slippe for tvivl over 

forkortelsen. 

Vi stemte om forslaget. Een undlod at 

stemme, resten stemte for. Da vi ikke 

var nok til at vedtage vedtægtsændrin-

gen, må vi indkalde til ekstra-ordinær 

generalforsamling. Ved indkaldelsen 

bør vi lige skrive hvad der er ændret i 

forslaget siden sidste udsendelse. 
8 Budget: 

Vi forventer færre kontingent-

indtægter næste år, da der nok ikke 

kommer så mange elever. Udgifterne 

forventer vi bliver nogenlunde de sam-
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me. Vi budgetterer med underskud, 

men det er kun fordi vi har den sidste 

afskrivning på båden - vores kassebe-

holdning er god og positiv. Vi anbefa-

ler uændret kontingent. 
Udvalgene blev opfordret til at fortælle 

bestyrelsen om evt. fremtidige større 

udgifter/investeringer de kan forudsi-

ge, så de kan blive indarbejdet i en 10-

års plan. 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

9 Valg af bestyrelse og revisorer:  

Formand Ole B. genopstillede og blev 

genvalgt. 

Sekretær Aase P. genopstillede og blev 

genvalgt. 

Kasserer Jesper M. var helt frivilligt 
gået med til at blive perioden ud, og 

var således ikke på valg alligevel. 

Bestyrelsesmedlem Henrik P. genop-

stillede, og blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem Søren S. Hansen 

modtog ikke genvalg. I stedet valgtes 

Tom D. 

Suppleant Tom D. var nu blevet besty-

relsesmedlem, og i hans sted valgtes 

Jan M.. 

Suppleant Brian M. modtog ikke gen-
valg. I stedet valgtes Carsten G. 

Revisor Berit C. genopstillede ikke. I 

stedet valgtes Eva R. 

Revisor Lars N. genopstillede som 

revisor, og blev genvalgt.  

Revisorsuppleant Gitte F. genopstille-

de og blev genvalgt. 

Bestyrelsen består nu således af: 

Formand: Ole B. 

Næstformand: Jan O.   

Kasserer: Jesper M. 

Sekretær: Aase P. 
Bestyrelsesmedlem: Henrik P. 

Bestyrelsesmedlem: Tom D. 

Suppleant: Jan M. 

Suppleant: Carsten G. 

 

10 Valg af udvalg: 

Udvalgene bliver 'valgt forfra' hvert år 
på generalforsamlingen. Hvis man 

gerne vil være med i et udvalg, og ikke 

er kommet med ved generalforsamlin-

gen, så kan man godt komme ind i 

løbet af året ved at rette henvendelse til 

udvalget. Den person, der er nævnt 

først i hvert udvalg er udvalgets kon-

taktperson. Ønsker udvalget at ændre 

'formand' meddeles dette til bestyrel-

sen. Se side: 22.  

 
11 Lodtrækning om årets kantbissega-

vekort: 

Årets baracuda trak dette års vindere, 

som blev: 

Gavekort på 1000 kr.: Bjarne R. 

(Tequila) 

Gavekort på 750 kr.: Niels H. 

Gavekort på 500 kr.: Eva R. 

De 2 førstnævnte var ikke til stede og 

får gavekortet tilsendt. 

 

12 Eventuelt: 
Ind imellem får man meddelelser fra 

groupcare, og det virker som om der er 

mange udmeldte. Har vi mange ud-

meldte, eller har der været oprydning i 

groupcare ? Der har ikke været flere 
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udmeldinger af klubben end normalt, 

men der har været et efterslæb med at 

få groupcare ført ajour.  

Det kunne være en god ide at liste ind- 

og udmeldte siden sidst i baracudabla-
det.  

Af en groupcare meddelelse fremgik 

det at Jan M. var udmeldt, er det rig-

tigt ? Nej, Jan har ikke meldt sig ud, 

der må være sket en fejl. Jan sender 

mail til Ole B. med mail-adresse, og 

Ole sender invitation til Jan M. om at 

blive medlem af baracuda gruppen 

igen. I øvrigt blev det klaret i pausen 

mellem generalforsamlingen og mid-

dagen, og alt er ok nu. 

Kunne det være en ide at indføre må-
nedlige madaftner ? Vi har haft prøvet 

det før, men det løb lidt ud i sandet 

pga. manglende frivillige til at lave 

mad. Bo V. tilbød at tage et initiativ og 

lave maden. 

Hvis man har lyst til at deltage i rom-

smagningen d. 18. januar, så skriv jer 

på listen. Hvis der ikke er kommet 24 

tilmeldinger inden 1. december, så 

åbnes for at invitere ikke-baracuda-

medlemmer med. 

 

Facaden på garagen kunne trænge til at 

blive vedligeholdt, men det er stadion 
inspektøren, der har forpligtigelsen til 

at vedligeholde facaden. 

Der blev fremsat et lønligt ønske om at 

de, der har meldt sig til udvalg, også 

lægger noget tid og arbejde i udvalge-

ne. 

 

Uddannelsesudstyret er flyttet til rum-

met bag 'Årets baracuda' og 'Ferdinand' 

tavlerne. Der vil komme udluftning op 

i rummet. 

Hvad med tør-dyk a'la sidste vinters 
besøg i Østersøakvariet ? Hvis man har 

ønsker om tør-dyk, så mød op til tu-

rudvalgets åbne møder og meld ind 

(eller kontakt turudvalget på anden 

vis). 

Schnneider Electric har igen i år brug 

for julehjælp til deres julefrokost. Vi 

tjener formentlig en lidt kr. på det, og 

det plejer at være hyggeligt at være 

med. Skønt at der er nok, der har meldt 

sig til at være hjælpere. 
 

Stidsen har vist den billede-serie, som 

egentlig var forberedt til 40-års jubilæ-

et, en svømmeaften. Hvis der er man-

ge, der ikke har set den, blev det til-

budt at vi kunne se dem senere på afte-

nen.   

Vi laver juleafslutning mandag d. 17. 

december, selvom sidste svømmedag 

før jul er onsdag d. 19. december. Efter 

nytår starter svømningen d. 2. januar.   

  
Der takkedes for god ro og orden. 

 

/Ref Aase 
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