Årsberetning 2015
Vi
takker
også
årets
bidragsytere/fotografer for fine
artikler/bilder:
Harald (Vintertur), Mia
Langeland (Kr. Himmelfartstur),
Hans Petter (Sommerleiren), Curt
(Sensommerturen), Håvard
Strachan (Høsttur), Asbjørn
(Julebord) og Hans Petter for
velvillig distribusjon av avisen.
Takk for hjelpen til alle.

:-(

Følgende personer ble valgt til
tillitsverv i OSDK på årsmøtet i
begynnelsen av februar:
Leder:
Harald D. Pedersen
Øk.ansv.: Steven Cooke
Sekretær: Hans Petter Widerøe
Matr.forv.: Derek Strachan
Akt.leder: Geir O. Kahrs
Styrem.: Geir Langeland
Varam.: Jostein Stø
Revisor: Tore Lindroth
Valgkom: Curt Jacobsen
Terje B. Lorentzen
MEDLEMSAVIS FOR
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31. årgang

Medlemsmøter første onsdag i
hver måned klokken 19:00 i
klubb-lokalet hos Holtan Last i
Stanseveien 10 på Kalbakken.
Klubbstyre:
Leder:
Harald Pedersen
Øk.ansv.: Steven. D. Cooke
Sekretær: Hans Petter Widerøe
Mat.forv.: Derek K. Strachan
Akt.leder: Geir O. Karhs
Styremedl.: Geir Langeland
Varamedl.: Jostein Stø
Redaksjonskomité:
Curt Jacobsen og Asbj. Arnestad
Klubbåter og kompressorer er
tilgjengelig for alle medlemmer
for bruk på helgeturer. Om du
trenger utstyret, henvend deg til
materialforvalter, tlf. 905 07 180.
Pris båt/presse: 100 kr. pr. dag/
200 kr. pr. helg/600 kr pr uke pr
enhet.

Oslo Sportsdykkeklubb
Postboks 58 Romsås, 0907 Oslo
Org.nr.890 324 452
http://www.osdk.net
Bankgiro: 6072 05 29850

Dykketurer
Det har også i år vært tilbud om
søndagsdykking annenhver helg
hele året i samarbeid med Sjøtrollet
Dykkerklubb.
Derutover har vi arrangert noen
lørdags- eller søndagsturer.
Årets vintertur gikk i år til Nets
sin hytte i Svalerødkilen ved Sponvika. Hans Petter sto for turen.
Tradisjonen tro gikk Kristi
Himmelfartsturen til Portør. Geir
tok ansvaret for den
Sommerleiren på Akerøya (Ytre
Hvaler Nasjonalpark) ble igjen
avviklet med kjernetid de siste to
ukene av juli og grillfesten falt igjen
på siste lørdag i juli.
På sensommerturen til
Bogøyvær deltok 6 dykkere og en
båtmann. Det var også med 3 stk
fra Vietnam som var med ut og
fisket og lagde noen herlige
måltider. Som vanlig mye fin
dykking og god fangst. Terje sto
som vanlig for turen.
Høstturen gikk denne ganget til
familien Strachan sin hytte ved
Rognstranda ved Langesund.
Derek tok ansvar for denne.

Romsås Bad

Harald Pedersen og Derek
Strachan ble gjenvalgt som
henholdsvis leder og materialforvalter. Steven Cooke og Hans
Petter Widerøe ble gjenvalgt som
henholdsvis økonomiansvarlig og
sekretær. Jostein Stø ble gjenvalgt
som varamedlem.
Curt Jacobsen og Terje
Lorentzen ble gjenvalgt til
valgkomiteen. Geir O. Kahrs ble
valgt inn som ny aktivitetsleder og
Geir Langeland ble valgt inn som
nytt styremedlem. Tore Lindroth
ble valgt inn som ny revisor.
Det skjedde ingen endringer av
styresammensetningen i løpet av
året og det ble holdt 9 styremøter.
Medlemsmøter
Det ble tradisjonen tro holdt
medlemsmøte første onsdag i
måneden utenom januar, juli og
august altså 9 ganger inkl.
årsmøtet i februar.
Alle møtene ble holdt på
klubblokalet/Holtan.
OSDK-posten
Klubbens avis, OSDK-posten,
utkom i 5 numre.
Redaksjonen besto i år som i
fjor av Curt Jacobsen og Asbjørn
Arnestad, som igjen stilte både
utstyr og lokaler til disposisjon.
Kaffe og lakris var også i 2015 fast
meny på redaksjonsmøtene. Vi
takker for hjelp og hyggelig
servering.

Dugnader
Vi hadde ingen inntektsbringende
dugnader i 2015, men det var det
som vanlig flere dugnader på
klubbutstyret.
Utstyr
Klubbutstyret har også i år fungert
31.12.2015 av 28 medlemmer,
hvorav 6 støttemedlemmer. Det er

uten store problemer, men
dessverre har vi mistet plassen på
Holtan hvor utstyret har blitt lagret.
Vi har fått plass til utstyret i en
garasje som ligger i nærheten av
Eidsvoll.
Internett
Hjemmesiden har vært oppe uten
noe store problemer i 2015..
Badet: Ikke noe bad i år
I 2015 har vi ikke hatt tilgang til noe
basseng, men på slutten av
sesongen var vi i dialog med
Nittedal dykkeklubb om å leie
Libadet sammen med dem for
2016.
Sosiale aktiviteter
Årsfesten ble arrangert hjemme
hos Helene og Jostein i Drammen.
Takk til vertsparet.

Sommerleiren ble som vanlig
avsluttet med grillfest, med Steven
som ansvarlig for lammet.
Årets julebord foregikk igjen på
Stortorgets Gjæstgiveri. 15
deltakere. Vi takker igjen Geir for
fin innsats.

Samarbeidet med
Sjøtrollet Dykkerklubb
Det har ikke vært noen fra Sjøtrollet
i år som har vært med på våre
aktiviteter, mens vi fra OSDK har
vært med dem to ganger, blant
annet på Divers Night.

SMS sagt opp
- vi sjekker andre muligheter
SMS tjenesten fra Sendega ble
sagt opp i begynnelsen av 2015 da
de innførte årsgebyr, Vi sjekker
opp andre leverandører for
distribusjon av meldinger til
medlemmer.

Sluttord
Oslo Sportsdykkeklubb besto pr.
31.12.2015 av 28 medlemmer,
hvorav 6 støttemedlemmer. Det
er også 46 «medlemmer» tilknyttet
vår facebook konto.
Styret har fortsatt oppmerksomheten rettet mot rekruttering
gjennom opprettholdelse av
aktivitetsnivå og vil samtidig være
åpne for nye ideer.

Grasrotandelen
I år er det registrert 4169,- kr
innbetalt fra denne ordningen.
Kjærkomne kroner til klubbkassen.
Vi takker dem som tenker på oss.

Oslo Sportsdykkeklubb innkaller til

ÅRSMØTE
onsdag 3. februar 2016 kl. 19 på Holtan
Saksliste:

7.Valg til tillitsverv
Valgkomiteen har bestått av
Curt Jacobsen og Terje B.
Lorentzen som innstiller:
Godkjenning av innkalling
a) Styret
Godkjenning av saksliste
Leder:
Årsberetning
Harald D. Pedersen
Godkjenning av regnskap
Økonomiansvarlig:
Steven D. Cooke
Godkjenning av budsjett
Sekretær:
Fastsettelse av kontingent
Hans Petter Widerøe
Styret foreslår uendret
Materialforvalter:
kontingent, og at alle betalende
Derek K. Strachan
får utstedt OSDK-kort på 200 kr.
Aktivitetsleder:
Geir O. Kahrs
Styremedlem:
Geir Langeland
Varamedlem:
Jostein Stø

1. Valg av ordstyrer
Valg av møtereferent
2.
3.
4.
5.

6. Innkomne forslag

b)

Revisor:
Tore Linderoth

c)

Valgkomité:
Curt Jacobsen
Terje B. Lorentzen

Vinterturen til Utgårdskilen
Tore Linderoth har tilbudt å stille hytte til årets vintertur.
Vi er dog ikke helt sikre på hvilken helg som passer,
men satser på 4. - 6. mars 2016.
Evt. endringer vil bli annonsert på mail.
Geir O. Kahrs, 901 28 175,
mail: g-karhs@online.no

Årsfesten
2016
I år fyller OSDK 40 år

Du er velkommen til å komme med
innspill til festen, f.eks. meny.

Geir O. Kahrs, 901 28 175,
mail: g-karhs@online.no
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Dette ønsker vi å markere med en fest,
men ikke før til våren.
Det jobbes med et sted, hvor vi kan tilby
overnatting og også et dykk for dem der
har lyst, men alt dette kommer
festkomiteen tilbake til senere.

7
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2016

•

Den grå båten til salgs
OSDKs gamle sliter blir ikke brukt
noe særlig mer og styret har
bestemt å selge.
Båten, som er fra 1996, er utstyrt med
en Johnson 40 hk påhengsmotor,
kjøpt i 2005 (overligger fra 2004).
Pris:
Høstbydende over
kr. 10.000 kr.
Derek Strachan,
tlf. 905 07 180
derek@holtanlast.no

DYKKING/
AKTIVITETER
Meld fra til klubbens aktivitetsleder hvis du planlegger å dra
ut å dykke. Kanskje noen har
lyst til å bli med!
Ring aktivitetsleder Geir
Karhs, mob. 901 28 175 om
tid og sted.
Ring også aktivitetsleder/
dykkeleder om eventuelle
spesielle ønsker eller forslag.

Januar/februar
Søndag 10. januar 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir O. Kahrs, 901 28 175
Søndag 24. januar 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir O. Kahrs, 901 28 175
Onsdag 3. februar 19:00
Årsmøte på Holtan
Harald Pedersen,
977 45 008
Søndag 14. februar 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir O. Kahrs, 901 28 175
Søndag 28. februar 11:00
Dykking
med Sjøtrollet Dykkerklubb.
Geir O. Kahrs, 901 28 175
Onsdag 2. mars 19:00
Medlemsmøte på Holtan
Harald Pedersen,
977 45 008
Fredag 4. - søndag 6. mars
Vintertur til Utgårdskilen
Geir O. Kahrs, 901 28 175

OBS! Påmelding til
søndagsdykk bør skje senest
fredag kveld.

