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Årsberetning 2016
Året 2016 har været et meget stille år.
Vores aktiviteter har været indskrænket en hel del, da det blev året, hvor vi skulle
rømme vores mangeårige klubhus i Aalborg Friluftsbad. Området er som bekendt for
øjeblikket under ombygning til det der midt i 2017 kommer til at stå færdig som Vestre
Fjordpark. Et område som bliver meget flot og med tidsvarende anlæg til de forskellige
vandsportsaktiviteter – herunder altså vores niche som ”undervandsfolket” – altså
dykkerne.
De første måneder af året gik med at få ryddet op i vore ting i det gamle klubhus og få
det resterende ”gods” flyttet. Der blev ydet en rigtig stor indsats fra mange medlemmers
side – mange tak for det. Det lykkedes os via vores tidligere medlem Jan Nedza, at få en
aftale i stand om, at begge vore både kunne blive opmagasineret forsvarligt indendørs
på Nordjyllands Beredskab´s anlæg i Hvorup. Resten af vores flyttegods står
opmagasineret hos et lokalt opmagasineringsfirma, som beredvilligt har stillet et
passende kælderrum til rådighed for formålet. To gode aftaler som koster den nette sum
af nul kr.
Sidste problem i forbindelse udflytningen fra klubhuset var vores mulighed for at få
fyldt luft på flaskerne. Det blev løst ved at der blev indgået aftale med Nord´s
Sportsdykkere om, at vi mod en absolut fornuftig betaling, kunne benytte deres
kompressoranlæg i hele perioden, indtil vi selv har vores kompressor oppe at køre igen.
Vi flyttede herefter borde, stole og køleskab til vores midlertidige klublokale hos
moderklubben i pavillonen ved Vesterkæret´s Skole. Der blev holdt turmøde og enkelte
ture blev realiseret i det tidlige forår.
Fremmødet til klubaftenerne var fornuftigt og fandt ligesom sit leje. Senere blev der
afholdt Standerhejsning ”light” – der manglede ligesom noget af den gamle ”ånd”.
Sidst på foråret blev det til tid til at fotograferne pakkede udstyret og tog på togt til
Norge. Her havde de som sædvanligt en rigtig god tur med mange gode dyk, hygge
samt ikke mindst lækker mad.
Hen over sommeren afholdtes der igen ture til nære destinationer men også en lidt
fjernere, idet en af turene gik sydover, for at besigtige den i medierne meget omtalte
sænkede Ærøsund-færge. En fin tur for de fleste og til sidst også for den sidste, som

blev reddet af en indehaver af en lokal dykkerbutik, der kunne udskifte en ødelagt
halsmanchet i tørdragten.
I august var der ”intern” fremvisning af Vestre Fjordpark. Vi var nogle stykker derover
som kunne konstatere, at det klubhus vi får bliver helt fantastisk. Fint klublokale med
udsigt direkte til Limfjorden, samt garager med masser af plads til såvel bådene som
egentligt værksted – det skal nok blive godt. I skrivende stund kan jeg konstatere, at
tidsplanen for færdiggørelsen ser ud til at holde, så huset skulle stå klar til os sidst på
foråret. 10. juni 2017 er fastsat som dato for hele området og dermed selvfølgelig også
vores andel.
Først på efteråret blev det vragfolkenes tur til at tage til Norge. Inden de drog afsted
knoklede de på for at for få monteret den længe savnede transducer til sidescanneren.
Og det lykkedes. Stor tak for det. Turen til Norge blev en stor succes med fantastisk vejr
og mange fine dyk, harpunering af flotte fisk – herunder en kæmpe havål samt
indsamling af flotte kammuslinger til gourmetmåltider.
Lidt senere drog Kaasby og Munk på ekspedition til Rødehavet, hvor de under 1 uges
liveaboard bl.a besøgte nogle af de verdensberømte skibsvrag som ligger her. De fik her
lavet nogle fantastiske undervandfotos og –videoer.
I efteråret var der igen enkelte ture, kulminerende med den efterhånden legendariske
sidste tur før jul, som går til Ertebølle, hvor der blev dykket og efterfølgende entré på
Trend Kro hvor der blev afholdt Nordjysk mesterskab i ta´selv bord.
Første lørdag i december blev der afholdt den årlige julefrokost med flot fremmøde, god
julemad, en ”enkelt øl og dram” og fantastisk stemning – ”hyggegenet” i ASS fejler i
hvert fald intet.
Inden jul blev der afholdt juleafslutning med gløgg og æbleskiver og på årets sidste dag
mødte en fin flok op til ”nytårsdyk”.
Jeg ser frem til en spændende sæson i 2017. En sæson hvor vi får overdraget vores nye
klubhus og hvor vi forhåbentlig vil få tilgang af nye medlemmer pga dette.
Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for indsatsen i 2016 samt
ligeledes sige tak til mine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde.
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