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Forslag til ny type af kontingent. 

Vi har gennem året arbejdet på at gøre Dykning mere attraktivt for flere dykkere. Der er 
nogle dykkerklubber der har startet klubsamarbejde op på tværs af dykkerklubber i hele 
landet. 
Vi har fået konkrete tilbud om at være med i samarbejde med Helgoland København, 
Delfinen i Svendborg og Aktiv i Fredericia.  

Forslag lyder ganske enkelt, at hvis man er aktiv medlem af en dykkerklub i Danmark og 
DSF kan man melde sig ind i en af de andre KSA (KlubSamArbejde) klubber for 250 kr./år og 
deltage i denne klubs aktiviteter. Hvis der er plads.  
KSA er samtidig det forum som kan arranger større dykke-events, da vi vil kunne hjælpe 
hinanden med udstyr såsom Langelands Safari eller andre større arrangementer. 

Dette forslag kommer ud af Langelands Safari, hvor vi var 5-6 deltager med fra Assens 
sidste år.  

Som eksempel på hvad der er af muligheder for Assens dykkerklub kan man se på 
Helgolands aktivitets side http://tilmelding.helgoland.dk/ Vi vil selvfølgelig ikke tage til Kbh. 
hver uge. Men når der er et større arrangement er muligheden også at deltage. Ja det koster 
250 kr. plus andre udgifter (kørsel, betaling for de enkelte ture, …). Men vil man dykke er det 
jo et godt tilbud. 
Delfinen har primært ture i Storebælt, hvor der er mulighed for at deltage i vrag dyk. 
Aktiv dykker primært i Lillebælt og har også flere rib ture. 

Hvorfor alt dette. Ja vi ved jo at for at får økonomi i ribture skal vi helst have så mange som 
muligt med på vores ture. Som det er i dag skal man være medlem af Assens Dykkerklub for 
at være med. Hvis vi åbner for KSA-medlemskaber vil vi kunne give andre dykkere mulighed 
for at deltage i vores klub arrangementer og skabe flere aktiviteter for vores egne 
medlemmer.  

Vi skal selvfølgelig være åbne og være parat til at lave nogle fælles aktiviteter for KSA 
medlemmer. Men vi kan samtidig også trække på mange flere til et arrangement der ellers 
måske ikke vil blive til noget. 

Bestyrelsen, 21. januar 2016 
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