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Forslag til ændret pris for nitroxabonnement 

Baggrund 

Økonomien i klubbens continoxanlæg hænger ikke sammen: i 2016 havde vi indtægt fra 
nitroxabonnementer på 3.500 kr. og udgifter til køb af oxygen på 5.445 kr. Hertil kommer 
udgifter til udskiftning af sensorer i nitroxanlæg og oxygenmåler til tjek af flaskerne, ca. 1500 
kr. pr. år. 

Nitroxabonnenterne deler sig i to grupper: en gruppe, som dykker flittigt og kun med nitrox, 
og en anden gruppe, som bruger nitrox lejlighedsvis. 

Bestyrelsen foreslår derfor, at prisstrukturen for nitroxabonnement ændres, sådan at der 
opereres med et basisabonnement, der inkluderer en vis mængde oxygen, hvorefter der 
betales pr liter oxygenforbrug til en pris, der svarer til klubbens omkostninger til indkøb af 
oxygen. 

Nuværende pris for et kombineret luft-og nitroxabonnement er 500 kr. pr. år. 

Forslag 

Fra næstkommende betaling (1. november) ændres prisen for kombineret luft- og 
nitroxabonnement sådan: 

Basisabonnement inklusive forbrug af op til 3000 liter oxygen: 500 kr. pr. år 

Oxygenforbrug ud over 3000 liter i en betalingsperiode (1. november til 31. oktober) afregnes 
pr. liter oxygen til 0,06 kr. pr. liter oxygen. Reguleres løbende ved beslutning i bestyrelsen 

Betaling for løssalg (priser reguleres løbende ved beslutning i bestytrelsen) af nitrox ændres 
med øjeblikkelig virkning til: 

Klubmedlemmer med luftabonnement: 2 kr pr. flaskeliter 
Klubmedlemmer uden luft- eller nitroxabonnement: 5 kr. pr flaskeliter 
Gæster: 8 kr. pr. flaskeliter 

Konsekvens 

3000 liter oxygen, som foreslås indeholdt i basisprisen, vil række til fyldning af ca. 8 stk. 12-
liter flasker, hvis de på forhånd kun indeholder ren luft. Det vil selvfølgelig række længere, 
hvis flasken indeholder nitrox i forvejen. 

De, som kun dykker med nitrox, har i 2016 i gennemsnit brugt 18000 liter oxygen hver. De vil 
med det nye forslag skulle betale 500 kr. + (18000 – 3000) * 0,06 = 1400 kr. pr. år. Det vil 
give klubben en øget indtægt på ca. 3600 kr, hvorved der blive balance mellem udgifter til 
oxygenkøb og udskiftning af oxygensensorer. Øvrige abonnenter vil fortsat kunne holde sig 
indenfor prisen på basisabonnement. 
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