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Medlemsmøter første onsdag i
hver måned  klokken 19:00 i  klubb-
lokalet i Tante Ulrikkes vei 10 C på
Stovner.

Badet: Klubben disponerer Romsås
Bad en gang i måneden. Se
annonsen på baksiden.

Klubbstyre:
Leder: Derek Strachan
Øk.ansv.: Steven Cooke
Sekretær: Hans Petter Widerøe
Mat.forv.: Harald Pedersen
Akt.leder: Curt Jacobsen
Styremdl.: Terje B. Lorentzen
Varamedl.: Grete Olsen Husø
Varamedl.: Alise B. Olsen

Redaksjonskomité:
Hans Petter Widerøe, Curt Jacob-
sen og Asbjørn Arnestad

Klubbåter og kompressorer er
tilgjengelig for alle medlemmer for
bruk på helgeturer. Om du trenger
utstyret, henvend deg ti l
materialforvalter, tlf. 977 45 008.
Pris båt/presse: 100 kr. pr. dag/200
kr. pr. helg/600 kr pr uke pr enhet.

Årsmøtereferat 2007
Åpning av årsmøtet av leder Derek
Strachan.

Antall fremmøtte stemme
berettige: 13. Tre stemmeberettige
hadde sent med fullmakt som e-
mail. Årsmøtet forkastet
fullmaktene på bakgrunn av de
manglet signatur.

Sak 1  – Valg av ordstyrer:
Forslag Derek – OK

Valg av referent:
Forslag Terje – OK

Sak 2
– Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent
Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble godkjent

Sak 3 - Årsberetning
Ordstyrer leste opp årsberetning.

Sak 4
– Godkjenning av regnskap
Spesielle anmerkninger

Badet: Det er tre regninger for
badet i 2006 pga. sent utsendt
regning for 2005.

Dugnader: Inntekter høyere enn
i 2005, men utgiftene er også
høyere pga. deltagere har fått
påskjønnelse i form av luftfyllings
kort.

Fester: Årsfesten ble subsidiert
med kr. …..

Presser: Full service på begge
presser i 2006 derav ekstra
kostnader.

Båter: Forsikringsegenandel
pga. tyveri av motor og skade på
RIB.

Faste utgifter består av 61% av
alle utgifter. Det er da ikke tatt
hensyn til avsetninger.

Verdijustering av anleggs-
midler: Nedjustert med kr. 33.000,-

Årsresultatet må ses i lys av
ekstraordinære kostnader på ca.
kr. 16.000,- For å opprettholde
dagens standard trengs et
overskudd på ca. kr. 35000.

Sak 5 – Fastsettelse av budsjett
Fastsettelse av kontingent:
Forslag: kr. 600,- for hovedmedlem
og kr. 300,- for familiemedlem.
Støttemedlemmer utendret.

Fastsettelse av kontingent:
Godkjent, mot en stemme.

Budsjett er basert på foreslått
kontingent.

Dugnad budsjettert med
30.000,- (to store dugnader)

Fester: Budsjettert med
overskudd på 5.000,-

Båter: Ikke budsjettert med økte
inntekter.

Presser: Budsjettert med
økning på inntekter pga. økt
enhetspris.

Anleggsmidler: Budsjettert med
salg av RIB uten motor. Og kjøp av
ny RIB uten motor. Verdi-
nedjustering på kr. 10.000,- på ny
anskaffelse.

Varekjøp: Anskaffelse av
profileringsartikler for salg til
klubbens medlemmer.

Budsjett enstemmig godkjent
med forbehold ref sak 6, II

Sak 6 – Innkomne forslag
I. Styre foreslår endring av
vedtektene § 5:
”Årsmøte innkalles i brevs form”
endres til ”Årsmøte innkalles enten
i brevs form eller elektronisk”

II. Curt foreslår utskiftning av RIB
(mer info kommer på mail)
Curt redegjorde for forslag. Det er
hentet inn forslag på alternativer
som vi kan benytte eksisterende
90 hk motor.

Styrets forslag er: Forslaget er
å selge RIB, uten motor, med
henger først, deretter kjøpe nye
RIB. Deretter vurdere og selge
den grå.

Forslaget ble diskutert.
Det stemmes over forslaget: Kjøpe
ny tilbudt båt med henger og selge
den røde med henger, uten motor.

Stemmes: Forslaget ble
godkjent med en stemme mot.

Fortsettes på baksiden



Liten eksklusiv gjeng på årsfest
Årest fest ble ikke helt som planlagt. Dette
må aktivitetsleder ta en god del av æren
for. Årsaken er kanskje at han ikke selv
har barn og ihvertfall ikke barn som går i
skole. Dermed henger han seg ikke så
mye opp i når skoleferiene faller.

Meningen var egentlig å avholde festen
første lørdag etter årsmøtet, men lokalet
var denne helgen allerede utleid, så jeg
bestilte helgen etter - og da hadde
vinterferien altså begynt.

Familien Strachan møtte mannsterkt
opp, mens familien Cooke bare var
representert ved Steven, Stø-familien fra
Drammen deltok med halvannen mann
og Jacobsen-klanen med en mann og
hans hund.

Alle møtte opp allerede fredag kveld
og koste seg med maten som Derek hadde
tilberedt, men sent ble det ikke denne
kvelden.

Lørdag skulle det dykkes! Ihvertfall
skulle Steven og undertegnede en tur i
vannet fra Svestad Brygge. Det var kaldt
i overflaten, men 6-7 grader på dypet, så
vi hadde en nærmere tre kvarters dykk,
som også var ganske fint.

Resten av gjengen kom på besøk på
brygga og kom med muntre tilrop til de to
tøffe karer.

Etterpå møttes vi på huset, hvor
middagen ble satt i gang. Her var det
Derek som tok førersettet.

Men før middagen, var det
prøvesmaking på danske sild, akevit og
øl. Dette slo veldig bra an og medførte at
middagen måtte utsettes noen timer.

Når vi etterhvert satte oss til
middagsbordet, klarte vi likevel å gjøre et
stort innhugg i den velsmakende retten
som Derek nesten egenhendig hadde
tilberedt.

Kvelden ble ikke gammel før det hørtes
snorken fra sofaen fra en trøtt dykker, så
det ble tidlige natta for alle.

Godt uthvilte og uten bakrus var alle
velopplagte og deltok i en frisk spaseretur
langs vannet før vi måtte tilbake og vaske
huset før vi dro hjemover.

Curt



Påsketur til Sørlandet Feriesenter
ved Risør 31. mars - 9. april

Etter forsøk på å finne på noe nytt,
dels fra Cato som foreslo tur til
Malta, dels Harald som ville til
Dvergnestangen ved Kristiansand,
endte vi som før opp med å bruke
et sted vi kjenner fra før.

Det er flere som ytret ønske om
å vende tilbake til Sørlandet
Feriesenter ved Risør, men vi
skyldte oss selv å tilby et nytt
alternativ. Når det gjelder Malta,
ble det sendt ut forespørsel, men
det var dessverre ingen stor
interesse, Og  Dvergnestangen
var altfor dyrt, så da ble det
Sørlandet Feriesenter.

Innkvartering
Det er bestilt tre 4-mannshytter og

to 6-mannshytter, men her går det
sikkert an å gjøre endringer, hvis
behov, såsant dere ikke venter for
lenge med å melde dere på turen,

Pris
Ca. kr 600 pr døgn for 4-manns-
hytter og 900 kr for 6-mannshytte.
Prisene forutsetter at at vi klarer å
fullbooke hyttene vi bestilt.

Fiskekonkurranse
Tradisjonen tro avvikles det
fiskekonkurranse for de jakt-
interesserte. Vi har tidligere tatt en
del steinbit i området, men er vi
heldige er det mye annen mat å
forsyne seg av.

For 50 kr deltar du i en for-
rykende kamp om fine premier og
ikke minst utsikt til beundring og
misunnelige blikk fra kon-
kurrentene. Dette bare må dere
fåt med dere.

Påmelding
Vi tar mot påmeldinger frem til
onsdag 14. mars, men benytt
gjerne medlemsmøtet onsdag 7.
mars til påmelding.

Kontaktperson:
Curt Jacobsen, mob. 901 07 255.

OSDKs aktivitetsliste 2007
     Januar

3. Møte
7. Dykking

14. Badet
21. Dykking
28. Badet

     Februar
4. Dykking
7. ÅRSMØTE

11. Badet
17. Dykking

16.-18. ÅRSFEST PÅ
FURUKOLLEN,
NESODDEN

25. Dykking

     Mars
4. Badet
7. Møte

9.-11. VINTERTUR
ROGNSTANDA

18. Dykking
25. Badet

     April
1.-9. PÅSKETUR

SØRLANDET
CAMPING

11. Møte
22. Dykking

     Mai
2. Møte
6. Dykking

16.-20.
KR.HIMMELFARTSTUR
TIL PORTØR

25.-28. Pinsetur
til Akerøya

     Juni
6. Møte

10. Dykking
23. ST. HANSFEST

AKERØYA

     Juli
1.-31. SOMMERLEIR

AKERØYA
28. GRILLFEST

AKERØYA

    August
4.-11. SENSOMMERTUR

TIL BOGØYVÆR
26. Dykking

   September
5. Møte

7.-9. KRABBETUR
TIL HVALER

23. Dykking
28.-30. HØSTTUR TIL

SOLPLASSEN
CAMPING

     Oktober
3. Møte
7. Badet

14. Dykking
21. Badet
28. Dykking

     November
7. Møte
11 Badet

18. Dykking
24. JULEBORD

PÅ LORRY

     Desember
5. Møte
9. Dykking

16. Badet
30. Nyttårsdykk



OBS! Påmelding til søndagsdykk bør skje senest fredag kveld.

DYKKING/AKTIVITETER
Meld fra til klubbens aktivitets-
leder hvis du planlegger å dra ut
å dykke. Kanskje noen har lyst
til å bli med!

Ring aktivitetsleder Curt

Jacobsen, tlf. 901 07 255 om tid
og sted.

Ring også aktivitetsleder/dyk-
keleder om eventuelle spesielle
ønsker eller forslag.

Onsdag 7. mars kl. 19.00
MEDLEMSMMØTE
på Holtan
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

Helgen 9.-11. mars
VINTERTUR
TIL ROGNSTRANDA
Derek Strachan
Mob. 905 07 180

Søndag 18. mars
DYKKING
Steven Cooke
Mob. 916 42 122
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

Mars/april

BADET
Klubben leier Romsås Bad en til to søndager i måneden t.o.m.

april og igjen fra oktober t.o.m. desember kl. 16-17.30.
Medlemmer gratis.

Pris gjester:
Voksne/barn: 40,-/20,- pr. gang.

25/3
2. halvår:

Datoer annonseres senere.
Kontaktpersoner:

Derek Strachan, mob.905 07 180
Curt Jacobsen, mob.901 07 255.

Styret informerer

Bytte av RIB
RIB'en vår ble for en snau måned
siden lagt ut for salg på FINN.no til
kr 30.000.

Det har vært bra respons på
annonsen og vi håper på en denne
uken.

Vi krysser nå fingre for at alt
skal ordne seg , slik at vi har ny båt
til påsketuren.

Søndag 25. mars kl. 16-17.30
BADET
Derek Strachan
Mob. 905 07 180

31. mars - 9. april
PÅSKETUR TIL RISØR
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

Onsdag 11. april kl. 19.00
MEDLEMSMØTE
på klubblokalet
Curt Jacobsen
Mob. 901 07 255

Fortsatt fra forsiden

Sak 7 - Valg av tillitsverv
a. Styret:
Leder: Derek Strachan
Øk.ansv.: Steven Cooke
Sekr:: Hans Petter Widerøe
Mat.forv.: Harald Pedersen
Akt.leder: Curt Jacobsen
Styrem.: Terje Lorentzen
Varam.: Grete Olsen Husø

Alise Beate Olsen

b. Revisor:
Irene Lorentzen

c. Valgkomite:
Jostein Stø
Geir Langeland

Styret, revisor og valgkomite valgt
ved akklamasjon.

Møtet hevet.

Protokollert:

Derek Strachan
Leder

Harald Pedersen
Materialforvalter




