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Dagsorden til Ekstraordinær Generalforsamling 2021 
tirsdag den 26. Oktober 2021 kl. 1900 i vores klubhus, 
Borgerdiget 109 – Herlev. 
 
Dagsordenen er som følger: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

2.1. Forslag om afsætning af penge til at gøre Ribben (”Jernsmølfen”) dykkeroperativ igen, fremsat af 
bestyrelsen (bilag 1) 

3. Eventuelt. 
 
Stemmeret har alle sportsdykker- og fridykkermedlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 
3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved 
personligt fremmøde. 
 

Med venlig hilsen 

Tobias Lykke Pinndal 
formand 
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Bilag 1 

Forslag om afsætning af penge til at gøre Ribben (”Jernsmølfen”) dykkeroperativ 
igen 

For igen at få en dykkeroperativ RIB fremsætter Bestyrelsen to forslag, hvoraf kun det ene kan vedtages. 
Det ene forslag handler om anskaffelse af en ny motor til klubbens RIB, det andet forslag handler om at få 
repareret den gamle motor til klubbens RIB. 

FORSLAG A 
Dette forslag omhandler køb af ny motor og er det økonomisk mest vidtgående forslag. Det skal derfor til 
afstemning først. 

Beslutningsforslaget er: 

Bestyrelsen bemyndiges til at bruge op til 167.700 kr. til køb af en ny Mercury 200 HK motor til klubbens 
RIB samt afmontering af gammel motor og montering af den nye motor. 

Finansieringen er i hovedtræk 

 Forsikringspenge for den gamle motor – 40.000 kr. 
 Fondsmidler fra SparNord-fonden – 10.000 kr. 
 Klubbens kassebeholdning – 117.000 kr. 

FORSLAG B 
Dette forslag omhandler reparation af den gamle motor. Forslaget skal kun til afstemning, hvis forslag A 
ikke bliver vedtaget. 

Beslutningsforslaget er: 

Bestyrelsen bemyndiges til at bruge op til 90.000 kr. til reparation af den gamle Mercury 200 HK motor der 
allerede sidder på klubbens RIB.  

Finansieringen er i hovedtræk 

 Forsikringspenge – 40.000 kr. 
 Fondsmidler fra SparNord-fonden – 10.000 kr. 
 Klubbens kassebeholdning – 40.000 kr. 

Fondsmidlerne fra SparNord er med det forbehold, at de for nærværende er tildelt til køb af ny motor. 
Dette skal i givet fald forsøges ændret. 

Indstillet af bestyrelsen 


