Sportsdykkernes beretning
Året 2018 er gået og vi er faldet fint til i vores nye herlige klubhus. Det er blevet
hverdag igen efter nogle turbulente år. Der er rigtig fin søgning til vore klubaftener og
stemning i klubben er fin. Det er skønt at vi er en del af en af de seneste års største
succeser på frilufts-/-tidsfronten i Aalborg Kommune. Året rundt har vi kunnet følge
med i den støre søgning der er til Vestre Fjordpark og også de mange mange aktiviteter
der foregår i området. Og med de planer der fremadrettet er, ser det ud til, at det kun vil
blive endnu bedre.
Vores nye udstyr fungerer fint og vores både fungerer tilfredsstillende, selvom specielt
Havgassen efterhånden giver udtryk for, at have en del år på bagen. Måske vi på et eller
andet tidspunkt får råd til at skifte den ud –hvem ved ?
Indretningen af klubhuset er stort set tilendebragt og det har pyntet en del, at Søren Juul
har spartlet og malet de to ”grimme” betonvægge, som håndværkerne havde efterladt til
os. Vi mangler stadig at få lavet en flaskereol i grejrummet, men der er medlemmer der
har denne opgave i tankerne, så den bliver sikkert fremstillet i løbet af 2019.
Stille og roligt stiger medlemstallet og den tendens må gerne fortsætte. Vi har plads til
flere – så alle dykkerinteresserede er velkommen.
Der har i løbet af 2018 været afholdt en del dykkerture såvel herhjemme som i udlandet.
Så sent som kort før nytår var der en flok ”vikinger” på dyk i åbent vand. Dejligt at se at
der gang på gang blandt deltagerne, er flere af vore nye medlemmer.
Vi har som tidligere år også i 2018 afholdt standerhejsning i klubhuset. I maj måned
hvor vejret allerede viste sig fra sin bedste side, troppede en hel del medlemmer op og
vi havde en herlig aften med gang i grillen og indtagelse af maden på pladsen udenfor
klubhuset. Dejligt at se at så mange valgte at lægge vejen forbi denne aften.
Første lørdag i december afholdt vi den årlige julefrokost med julemad og herlig
stemning – feste op til jul, det kan vi altså bare.
Og sidste dag i året afholdt vi ”nytårsdyk” mad kaffe og rundstykker – igen en dag med
fin tilslutning.
Til slut vil jeg sige mange tak til mine kolleger i bestyrelsen for arbejdsindsatsen i 2018
og selvfølgelig også til alle øvrige medlemmer som i løbet af året har givet en hånd med
– stor som lille.
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