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Styrets årsberetning 2017
Styret for 2017 har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styrem/tur:
Styrem/Barn/ungd:
Matr.forv:

Geir Wennevold
Per Bjaanes
Mette Vik Habberstad
Gøran Habberstad
Erik Borander
Simon Mork
Kai Halvorsen

Det har siden forrige årsmøte vært avholdt sju styremøter, og oppmøtet har vært bra selv om
vi ikke har vært fulltallige hver gang.
Eidsvoll Dykkeklubb har hatt et godt samarbeid med Mjøssamlingene på Minnesund i 2017.
Vi har blant annet hjulpet til med å få opp hjuldamperen (Skibladner) opp på den nye slippen
på Minnesund, og gjennomført dykk med filming under vann. Takk til de som har bidratt med
dette.
Det har i 2017 ikke blitt gjennomført apparatdykkerkurs i EDK.
Avtalen om lagringsplass på låven på Skovseth på Siggerud som ble inngått i fjor, er forlenget
med ett år. Dette fungerer som en bra løsning for lagring av utstyr.
Det er ikke gjennomført medlemsmøter i året som er gått, men dette søker vi å bedre på i
2018.
Hjemmesiden vår på www.eidsvoll-dk.no er nå fullt oppe og kjører takket være Knut Nilssen.
Dette har blitt en veldig fin side for informasjon, historie og bilder, og har også en egen chat
som kan brukes av medlemmene.
Vi er per i dag 105 medlemmer i klubben. Vi minner om at medlemmene holder sin
personinfo oppdatert på Min Idrett, og håper at både medlemssidene på Facebook og
www.eidsvoll-dk.no brukes aktivt.
Styret for 2017 takker for seg, og ser fram til et spennende og aktivt 2018.
Geir Wennevold
Leder Eidsvoll Dykkeklubb
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Årsrapport fra tur- og arrangementskomiteen Eidsvoll Dykkeklubb 2017
Komiteen har bestått av: Rune Andersen og Erik Borander.
Vi har hatt ett arbeidsmøte og ellers kommunisert gjennom e-post, Facebook og telefon ved
behov. Hovedmål for komiteen har vært at alle turer gjennomføres uavhengig av antall
deltagere. Med dette som grunntanke har turene blitt lagt til dykkemål hvor det er mulig å
dykke sammen med lokale dykkeklubber dersom for få dykkere er påmeldt til tur.
Følgende turer ble satt opp i 2017:
Dato

Sted

Type dykk

Søndag 26/3

Rødvika,
Hurdalsjøen
Fuglehuk fyr,
Bolærne

Isdykk

Helgen 5-7/5

Torsdag 7/9
Torsdag 14/9
Torsdag 21/9
Helgen 22-24/9
Torsdag 28/9
Uke 40
Helgen 20-22/10
Lørdag 4/11
Mandag 6/11

Lørdag 16/12

Opplevelsestur til Fuglehuk fyr. En helg med
forsmak på sommeren ytterst i Oslofjorden. Fem
deltagere og fire dykkere, dykking rundt fyret og
i farvannet rundt Bolærne i Vestfold.
Tordagsdykk i strømmen

Minnevika,
Minnesund
Drøbak
Minnevika,
Minnesund
Rekefabrikken,
Hvaler
Rødvika,
Hurdalsjøen
Holmestrand/Horten
Langøytangen,
Langesund
Rødvika,
Hurdalsjøen
Ullevål, Oslo

Tordagsdykk sammen med Drøbak Dykkeklubb.
En fra EDK deltok.
Tordagsdykk, avlyst, ingen deltagere
Lavterskeltur til Hvaler. Seks dykkere deltok
med vrak-, natt- og naturdykk.
Tordagsdykk UVOT, avlyst, ingen deltagere
Turen ble ikke satt opp.
Tur til Langøy-tangen fyr. Avlyst, ingen
deltagere
Divers night
Temakveld sikkerhet og dykkemedisin med
kjøring i trykktank. 14 deltagere hvorav 12
hadde dykk i trykktank
Juledykk. Fem møtte opp hvorav en som hadde
tenkt å dykke. God prat med «naaget attot»,
ingen dykking

Bankplassen,
Eidsvoll

Turkomiteen hadde en treg oppstart i året 2017. Info på vårparten var begrenset med unntak
bruk av info. siden på «Facebook» til arrangementer. Dette bedret seg i løpet av
sommerferien. Komiteen har tenkt på om dette kan ha gitt utslag i forhold til deltagelse på
turer/arrangementer. Med ca. halvparten av turene avlyst pga. oppmøtesvikt, så tror vi ikke
dette. For å hindre svikt i informasjon så setter turkomiteen opp forslag til terminliste for året
2018 og presenterer dette etter at årsmøte er ferdig. En slik terminliste kan være et
arbeidsdokument for den nye turkomiteen.
Sign. Erik Borander, Turkomiteen.
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Årsberetningen fridykkergruppa, barn/ ungdom 2017
Høsten 2017 startet vi opp et fridykkerkurs og interessen var stor både CMAS* og de
videregående kursene. CMAS* kurset hadde vi i Eidsvoll Hallen på tirsdager og vi strakk ut
kurset ut på vårparten. Det ble sertifisert 9 CMAS* fridykker - Simon var hovedinstruktør,
Terje var hjelpeinstruktør og Geir hjalp til innimellom etter behov. Vi hadde avslutning i
Rødvika der alle som ville fikk låne utstyr av klubben i frisk vår kaldt vann. Iveren var stor da
fridykkerne oppdaget at de klarte å finne og fange kreps (som ble sjøsatt da kvelden var
omme).
Vi hadde som mål å starte opp igjen med CMAS** kurs fra høsten av noe vi også gjorde.
Dessverre har Eidsvoll Hallen var mye stengt pga. hygiene og det har vært vanskelig å få til
kontinuitet. Vi klarte å få til et par treninger før jul. Status på Hallen er uendret i skrivende
stund (24.01.18). Etter dialog med kommunen er det usikkert når hallen åpner igjen. Simon
som er hovedinstruktør har i samråd med formann bestemt at kurset skrinlegges som følge av
hallens status og vi har ønsker om oppstart høsten 2018.
Vi har gjennomført videregåendekurs CMAS *** for åtte stk., i tillegg hadde vi to stk. med på
kurset som tok CMAS**. Oppstart våren 2017 og avslutning på høsten.
Videregåendekurset ble gjennomført på Råholt Bad på onsdager, og den praktiske delen ble
avsluttet i sjøen i Stavern. Her leide vi hytter fra fredag til søndag på Solplassen & Rakke
Camping.
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Årsrapport fra sikkerhetsleder Eidsvoll Dykkeklubb 2017
Aktivitet i Eidsvoll Dykkeklubb (EDK) gjennom 2017 har vært utført uten skade på dykkere,
utstyr, eller overfor 3. person.
Til slutt fikk vi omsider gjennomført «Temakveld sikkerhet og dykkemedisin med kjøring i
trykktank». Kvelden må sies å være meget vellykket. Dykkerlege holdt et forkortet foredrag
om dykkemedisin. Dette ble godt supplert med tender og kammerkjører som er dykkere
(forhenværende dykker) i Oslo Brannvesen, og aktive i miljøet rundt teknisk dykking. Mange
relevante tips og fakta ble formidlet under denne seansen. Vi fylte kammeret med dykkere
som fikk erfare nitrogenets påvirkning under «høyt trykk».
Historisk sett har klubben hatt en god holdning til sikkerhet, og styret har dette i tankene når
man velger å prioritere innkjøp av utstyr og gjøre beslutninger knyttet til sikkerhet. Det er
viktig at vi holder dykkesikkerhet under kontinuerlig evaluering. Det er nødvendig at våre
medlemmer har eierskap til regler som gjelder ved dykking i klubben. Sikkerhetsleder har
ambisjoner om å holde temamøte samt praktisk trening i dykkerealatert førstehjelp.
Sign. Erik Borander, Sikkerhetsleder.
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Innkomne forslag
Buss
Det har nå gått de 2 årene vi skulle prøve å være uten buss, og det er på tide å ta en diskusjon
rundt dette igjen.
Jeg synes de andre løsningene for transport har fungert dårlig, og jeg mener det har fått
negative konsekvenser for det sosiale samholdet i klubben.
Jeg stemte til slutt for salg av bussen fordi det skulle bli billigere å sette opp vår- og høsttur
med leid buss og sjåfør enn å ha egen buss, men dette har ikke skjedd. I tillegg har valg av
transport på turer blitt 'behovsprøvd', dette sender også helt feil signaler. Bussen skal gå, enten
full eller halvfull, slik var det med den gamle også. Siden klubben betaler for transporten
koster ikke tomme seter mer enn fulle.
Nå har vi også en situasjon med mange nye fridykkere og foresatte som gjerne vil være med
på tur, og jeg mener derfor at tiden nå er moden for å sende dette forslaget.
Det finnes forøvrig fremdeles medlemmer i klubben som har busslappen.
Styrets innstilling: Det velges en «Busskomité» som utreder mulighet for kjøp av ny buss,
gjør en konsekvensutredning og setter opp et budsjett som overleveres styret som setter opp
en sak med innstilling om dette til neste årsmøte.
Båthenger
Dette har vært oppe flere ganger, men jeg drister meg til å fremme forslaget igjen.
Vi sliter med en for liten henger til Håreken. Dette fører til at båten ikke ligger så godt som
den burde, og både båt og henger blir veldig overbelastet når vi er på tur. Vi pleier jo å ha en
del saker oppi båten også, og totalvekta øker tilsvarende.
Forslaget er å investere i en henger med 2 aksler og plenty med ruller, og bruke den gamle
hengeren på den andre båten i stedet.
Styrets innstilling: Innkjøp av ny henger ble vedtatt på styremøtet 8. januar 2018, og det er
budsjettert med dette i år.

Hilsen fra Knut N, som også har diskutert dette med Terje K og flere andre
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Revisjonsrapport for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017
Vi har revidert regnskapet for 2017 for Eidsvoll Dykkeklubb.
Regnskapet viser et overskudd på kr. 27.022,94. Saldo pr. 31.12.2017 var på driftskonto kr.
171.904,08 og på sparekontoen kr. 100.486,52.
Regnskap og bilagsbok er meget oversiktlig og ryddig ført og viser tilfredsstillende kontroll.
Vi har med dette ingen anmerkninger til regnskapet.

Eidsvoll Verk, 15.februar 2018

________________________
Erik Borander
Revisor

_________________________
Sven Erik Bakken
Revisor
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Fastsetting av medlemskontingent for 2019
Styret foreslår ut fra klubbens økonomiske situasjon at kontingenten som er vedtatt for 2018
videreføres til 2019.
•
•
•

Hovedmedlem kr. 1.000,- per år
Hovedmedlem familie kr. 1.500,- per år
Juniormedlem kr. 250,- per år
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Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Eidsvoll Dykkeklubb 2018:
Styret:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem Materiell:
Styremedlem avis/nett:
Styremedlem tur & arr:
Styremedlem B- og U-gruppa:

Magnus N. Nilsen
Per Bjaanes
Tone Bråten/Hild Føleide
Anders Helling
Kjetil Lien
Knut Nilssen
Erik Borander
Aud Lene Berg-Hansen

Tur & Arr komite:
Erik Borander
Rune Andersen
Aud Lene Berg-Hansen

(Ikke på valg, 1 år igjen)
(Gjenvalg 2 år)
(Ny 2 år)

Materiellansvarlige:
Kjetil Lien
Terje Kraus

(Ny 2 år)
(Ny 2 år)

Barne- og ungdomsgruppa:
Simon Mork
(Gjenvalg 1 år)
Geir Wennevold
(Ny 2 år)
Kontaktpersoner:
Sikkerhet:
Geir Arve Nyland
Erik Borander

(Ny 1år)
(Gjenvalg 1år)

Trening/konkurranse:
Utgår
Webansvarlig:
Knut Nilssen

(Gjenvalg 1år)

Utdanningskontakt:
Sven Erik Bakken

(Ny 1år)

Revisorer:
Erik Borander
Sven Erik Bakken

(Gjenvalg 1år)
(Gjenvalg 1år)

Vararevisor:
Kim Forsland

(Gjenvalg 1år)

Styrets forslag til Valgkomite:
Morten Skare
(Ikke på valg, 1år igjen)
Svein Håvard Granholdt
(Ny 2 år)
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(Ny 1år)
(Ikke på valg, 1 år igjen)
(Ny 1 år)
(Ny 2 år)
(Ny 2 år)
(Ny 1 år)
(Ikke på valg, 1 år igjen)
(Ny 2 år)

