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22. juni 2003
Bestyrelsesmøde 06-2003
CEW

Referat af bestyrelsesmødet
søndag den 22. juni 2003 kl. 12.00 på Klitgaard Camping, Samsø.
På mødet deltog:

Jan Ivar Pinndal (JIP)

Michael A.S. Hansen (MASH)

Carsten E. Woetmann (CEW), referent

Kim Saaby (KS)





Michael B. Sørensen (MBS)
Stig Lyngby (SL)
Torben Tang (TT)

Afbud:

Kim Hansen (KH)

Jørn Christoffersen (JC)

Ingelise Knudsen (IK), sekretariatet.

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

ad 1. Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsordenen

ad 2. Dagsordenen blev godkendt.

3.

Budgetopfølgning
Sekretariatslederen giver en kort redegørelse over den økonomiske situation i DSF.

ad 3. Budgettet blev gennemgået. Afventer at flere
aktiviteter bliver gennemført i løbet af sommeren.
IK & SL udsender et brev omkring budget 2004,
så kredse og udvalg bliver bedre ”klædt på” til
opgaven.

Til drøftelse.
Indstillet af Stig Lyngby
4.

Godkendelse af udvalgsmedlemmer
Følgende indstilles til godkendelse i de respektive udvalg:






ad 4. Indstillingen tiltrådt.

Johan Vedel Nielsen (Odense Frømandsklub), formand
for uv-jagt
Kim Poulsen (Vedbæk Sportsdykkerklub), miljøudvalget
John Andersson (Storstrøms Dykkerklub), miljøudvalget
Michael Wick, redaktionsudvalget
Torben Andersson, redaktionsudvalget
Indstillet af Jan Ivar Pinndal

5.

Beslutninger til godkendelse
Følgende beslutning er blevet taget i bestyrelsesregi siden
møde 05-2003 og kræver endelig godkendelse på dette møde:


Ungdomsudvalgets køb af ekstra teltsektioner for kr.
20.212,50
Indstillet af Jan Ivar Pinndal

ad 5. Beslutningen blev endelig godkendt. Teltene er
indkøbt.

6.

Feriemesse 2004
Vandrerudstillingen
Klubberne er begyndt at spørge efter vores udstilling, vi har 2
bestillinger inde, men problemet er at vores udstilling er antik.
De billeder vi fik lavet har allerede været hos 2 klubber i år,
Nyborg og Fåborg. Billederne er svære at sende, derfor bliver
de leveret med bil.
Sekretariatet har rekvireret en prisliste og en DEMO CD fra
SODOMANN Udstillingssystemer A/S.
Feriemesse i Bella Centret 2004
Hvis vi skal vi med på feriemessen i januar har sekretariatet
følgende forslag til præsentation af de 4 faste arrangementer:
1. Sommerlejr
2. Instruktørkonference
3. Fultontogt
4. Miljøtogt.

ad 6. Udstillingen skal forbedres. MASH, SL og KS
kender flere gode systemer, og vil tale med IK
herom.
IK må arbejde videre på sagen og komme med
et udkast til udstillingsmodeller og økonomien til
de forskellige modeller.
Det blev besluttet, at vi skal have revideret og
ensrettet Forbundets brochurer og andet markedsføringsmateriale.
CEW samler materialer og brochurer. Redaktionsudvalget laver et oplæg til møde 07-2003.
Bestyrelsen bifalder ideerne omkring feriemessen i Bella Centret 2004. IK arbejder videre
med sagen.

De 4 arrangementer skal være planlagt med relevant PR materiale så de kan præsenteres som en aktivitet DSF kan byde på
i 2004. De 4 arrangementer burde præsenteres på samme
måde som redaktionen præsenterede ”Sportsdykkeren”. Eksempelvis vil det være godt for en åben instruktørkonference,
hvis vi allerede på messen kan uddele foldere så offentligheden kan se hvad vi kan byde på.
Til drøftelse.
Indstillet af Sekretariatet
7.

Instruktører i Dansk Sportsdykker Forbund
PADI og andre uddannelsessystemer har forstået at udnytte
den træghed DSF har med indførelse af nye uddannelser, instruktørmanglen der er opstået samt en manglende kapacitet
fra mange klubber til at uddanne nye dykker. Senest har man
kunnet opleve en række tilfælde, hvor "andre" har assisteret
klubber med at uddanne dykkere samt både nitrox- og børnedykning.
Til at arbejde med denne problemstilling indstilles det, at der
nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg (max. 30 dage) til at
komme med en række løsningsforslag til, hvordan vi får løst op
for problemstillingen, så DSF ikke i løbet at få år ender uden
indflydelse i uddannelsessammenhæng.
Indstillet af Stig Lyngby

8.

Fridykning – apnea i Dansk Sportsdykker Forbund
Den første klub fra Dansk Fridykker Forbund har nu henvendt
sig for at blive meldt ind i DSF.
Der ønskes en drøftelse af det videre arbejde for organiseringen af fridykning i Dansk Sportsdykker Forbund.
Til drøftelse.

9.

ad 7. Problemstillingen blev drøftet bredt. Denne
drøftelse giver grundlag for videre overvejelser,
hvorefter aktion tages på møde 07-2003.
Planen er herefter:
Møde 07-2003 afholdes i Odense lørdag den
23. august kl. 1000 til søndag den 24. august
2003 kl. 1500. Telefonkonferencen den 25. august aflyses som konsekvens heraf.
På mødet fastlægger bestyrelsen vision og retningslinier for problemstillingen.
Herefter inddrages TU for en drøftelse af de
konkrete tiltag samt Ungdomsudvalget og TU
for drøftelse af ungdomsarbejdet og uddannelse.
ad 8. Det blev besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe med opgaven at indarbejde fridykning i
Dansk Sportsdykker Forbund.
Arbejdsgruppen skal bestå af JC, en udvalgsformand (JC finder selv) samt to udpegede af
Dansk Fridykker Forbund.
JC laver et kommissorium for arbejdsgruppen.

Indstillet af Carsten E. Woetmann og Jørn Christoffersen

Der bevilges kr. 5.000,- til arbejdsgruppen virke.
Posten budgetteres under ”Nye tiltag”.

Medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund
Der har gennem længere tid været en debat omkring medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund. Der skal ikke herske
tvivl om, at du udelukkende er klubber (foreninger) der kan
være medlem af Forbundet, da det er et ufravigeligt krav for
medlemskab af DIF.
En del danske dykkere står dog udenfor Forbundet på grund af
netop denne regel. Endvidere har der ofte været problemer
omkring Finne- og Apparatsvømmeres medlemskab af DSF,
hvilket vurderes hovedsaligt at skyldes traditioner og organisationskultur.
Hvordan mulighederne er for at løse ovenstående problemstillinger, og hvordan bestyrelsens politiske ønsker på området er,
ønskes afdækket gennem en drøftelse af sagen.

ad 9. MASH berettede om erfaringerne fra Holland
omkring service-medlemskab.
Her har man først oprettet en klub under bestyrelsen for at imødekomme mange uorganiserede dykkeres behov. Dette gav mange medlemmer.
Herefter har man fået den hollandske olympiske
komite til at godkende servicemedlemskab som
personlige medlemmer direkte under det nationale forbund.
Kontingentet for servicemedlemskab er 2 gange
Forbundskontingentet.

Indstillet af Michael A. S. Hansen og Jørn Christoffersen

Dansk Sportsdykker Forbund skal have motiveret flere danske dykkere til at organisere sig i
Forbundet. Nu overvejes muligheder og konsekvenser, hvorefter sagen genoptages på møde
07-2003.

10.

Eventuelt
Oplæsning af protokol.
Siden sidst i bestyrelsen – hvert enkelt bestyrelsesmedlem giver kort redegørelse.

ad 10. Der arbejdes ihærdigt på en forsikringsaftale. Et
resultatet forventes lige efter sommerferien, så
der efterfølgende kan træffes en beslutning på
et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde.
MASH orienterede om igangværende sager indenfor EUF:
 MASH er blevet valgt til bestyrelsen for
EUF.
 Den 12. juni 2004 afholder EUF møde i København.
Muligheden for at afholde CMAS generalforsamling 2005 i København skal overvejes/undersøges.
I forbindelse med nordisk møde blev en udveksling af lærebøger med fri anvendelsesret
aftalt.
Mødet blev hævet kl. 1800.

