Årsmelding fra styret og dykkegruppen
Styret
Styret 2015 har bestått av følgende medlemmer:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Tor Inge Leidland
Christian Bowitz
Karen Kvalheim
Thomas Kalve
Børge Rogstad
Alf Sæstad

Styret har vært samlet for ordinært styremøte 5 ganger og har hatt løpende kontakt på Facebook og
epost. Samarbeidet innad i styret har vært god.

Aktivitet
Aktiviteten i dykkegruppen har vært så-som-så i 2015. Det har vært en trofast gjeng som har
arrangert klubbturer i lokalområdet, og det har vært en del private turer.

Klubbturer
Det ble avholdt 30 klubbturer i 2015 (5 ned fra 2014)

Medlemsmøter
Vi har hatt to medlemsmøter, i mai og oktober. Tema på møtene var dugnad i Kongeparken,
reisestøtte for UVR, klubbhusprosjekt og vrakprosjekt.

Friluftslivets dag
Klubben deltok med dykkere, fridykkere og UVR på friluftslivets dag ved seilforeningens anlegg i
Kattaviga i mars. Der hadde klubben stand og kunne tilby prøvedykk og utlån av fridykkerutstyr.
Arrangementet var veldig vellykket, og gav grobunn for samarbeidet om nytt felles klubbhus.

Dugnad i Kongeparken
Under russens landstreff i Kongeparken i mai stilte også i år dykking og UVR opp på dugnad sammen
med Gjesdal Dykkeklubb. Det førte til gode minner, nye vennskap og penger i kassen.

Sommerfest
Det ble arrangert sommerfest i klubbhuset for voksne medlemmer (18+). Her møtte 20-25
representanter fra UVR og dykkegruppen til grilling og fest. Det ble meldt om god mat og god
stemning.

Dykkekurs
Det ble avholdt CMAS* grunnkurs i dykking i samarbeid med Dykkaren. Dette førte til X nye dykkere
og medlemmer i klubben.

Diversnight
Klubben deltok også i år på Diversnight med dykking i Skjevollsvig, og kunne skilte med 5 dykkere i
vannet og et par på land. Med et voldsomt regnvær rømte delegasjonen inn i garasjen til et av
medlemmene for kake, vafler og kaffe etter dykket.

Andre prosjekter
Nytt klubbhus
Det har blitt jobbet mye med nytt klubbhus, et felles klubbhus for flere klubber i Kattaviga. Her har
Tor Inge ledet an som del av prosjektgruppen sammen med represanter fra idrettsrådet, Egersund
Seilforening, Egersund Padleklubb og Dalane Sykkelklubb.

Nytt vrak
Klubben undersøkte muligheten for å lage et nytt dykkemål i Egersund.
Johan Aakre foreslo å kjøpe «Kontrari» og senke dette i søra sundet. Mens dette var til
styrebehandling ble dette lansert i DT av Johan Aakre, og møtte noe motstand fra øybuer og endel av
klubbens medlemmer. EDK søkte kommunen om tillatelse til å senke dette.
Rett etter søknaden var sendt inn ble Kontrari solgt til en gruppe som ønsket å ta vare på båten og
pusse den opp. Vi trakk derfor søknaden.

Økonomi og medlemstall
<sett inn>

