Årsberetning for 2017
Aalborg Svømmeklub Sportsdykkerafdeling
Året 2017 har været et fantastisk år for vores klub, selvom det startede uden de store
aktiviteter. Genhusningen i vores midlertidige klublokale hos moderklubben, begyndte
for alvor at sætte sit præg på vores klubaftener, hvor efterhånden kun ”den hårde kerne”
mødte op. Der var ligeledes ringere tilslutning til vores klubture.

Men efterhånden som færdiggørelsen af vores nye klubhus i Vester Fjordpark begyndte
at nærme sig, kom der også mere gang i klublivet og på selve åbningsdagen, var vore
medlemmer mødt tal-stærkt op, ligesom en mængde af Aalborg og omegns øvrige
befolkning. Det blev en fantastisk dag med mange besøgende i Fjordparken og også
rigtig mange som kiggede indenfor, for at besigtige vores nye flotte faciliteter.
Dykkertanken var stillet op og Dykkerhistorisk Selskab lagde vejen forbi for at vise
noget af deres fine gamle dykkerudstyr frem, både på det tørre men også i praksis i
tanken. Vi fik ved samme lejlighed rigtig mange tilkendegivelser om, at det er et helt
fantastisk klubhus har fået. Jeg tør faktisk godt sige, at vi har Danmarks i særklasse
flotteste af slagsen.

Et længe næret ønske om at få en ny, funktionel og sikker kompressor blev pludselig
opfyldt, da AS Støtteforening ydede os et meget generøst tilskud til denne samt til
indkøb af nyt møblement i klubhuset. Og da SparNord fonden ligeledes tilsluttede sig
som tilskudsgiver, blev det også muligt at anskaffe en meget fin luftbank, hvilket
betyder at vi nu til stadighed har 36.000 liter luft på ”lager” til at fylde i medlemmernes
flasker. Det er helt fantastisk, at alle nu meget hurtigt kan få flydt flasker helt op i
forbindelse med afgang til dykkerudflugter, eller ved hjemkomst efter samme. Vi har nu
en samlet kompressorløsning, som vore medlemmer vil kunne drage nytte af mange år
ud i fremtiden. Aalborg Kommunes materialefond gav ligeledes et pænt tilskud, så det
var muligt at anskaffe noget automatik til luftbanken, som yderligere gør fyldning af
flasker let. Der skal herfra lyde en stor tak til samtlige 3 tilskudsgivere.

Vores indretning af klubhuset er stadig i fuld gang. Det går langsomt men sikkert, idet
vi lægger stor vægt på at benytte os af den rigtige løsning i første omgang. Mange
medlemmer har givet en hånd med og der skal også herfor lyde en stor tak for indsatsen.

Der har i løbet af året, på trods af aktiviteterne med klubhuset, selvfølgelig været afholdt
dykker-ture såvel herhjemme som i udlandet. Og søgningen til vores klubaftener er igen
på niveau med hvad vi oplevede i det gamle klubhus. Vi har i skrivende stund fået 10
nye medlemmer – nogle helt grønne, men størsteparten uddannede dykkere som fra dag
1 var klar til at tage med på tur. Vi må nok sige, at vores klubhus på denne front har
virket som et fint trækplaster her i en tid, hvor mange andre klubber oplever tilbagegang
i medlemsantallet. Jeg er også sikker på, at vores klubhus med dets helt suveræne
beliggenhed også fremover, vil tiltrække opmærksomhed om vores klub og der her
igennem vil komme endnu flere nye medlemmer. Så alt i alt ser fremtiden lys ud for
vores klub. Og personligt vil jeg sige, at der ikke findes meget som er bedre end at
kigge forbi klub-ben en tirsdag aften, få en ordentlig omgang dykkersnak og en kop
kaffe mens vi ud gennem vores store vinduer ser solen gå ned over Egholm – det er
fantastisk.
Til slut vil jeg rette en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde og for
indsatsen i 2017. Jeg håber at engagementet vil vare ved mange år fremover.
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