Dansk Sportsdykker Forbund
Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activit’es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

11. maj 2005

Referat
Bestyrelsesmøde 04-2005
Comwell Roskilde
Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30
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1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005
Referat 03-2005 blev godkendt.

3. Budget
3.1. Budgetopfølgning 2005
Udsendt med dagsorden.

3.2. Medlemsopgørelser
2005:
Indmeldt 76 mellem 1-12 år
Indmeldt 122 mellem 13-18 år
Indmeldt 491 over 19 år
Udmeldt 38 mellem 1-12 år
Udmeldt 151 mellem 13-18 år
Udmeldt 957 over 19 år
Indmeldt i alt 689
Udmeldt i alt 1146

4. Økonomiske beslutninger
4.1. DYK
DYK vil gerne sende et nummer af Dyk ud sammen med Sportsdykkeren nr. 3, som en jubilæumsgave til alle DSF medlemmer.
DYK betaler for foliering af bladene, samt de ekstra kilo som bladene vejer (da DSF allerede har
betalt stk. prisen.
Bestyrelsen ønsker så at få Sportsdykkeren med ud på samme måde med DYK.
DSF betaler så trykning af ekstra blade + porto.
Forslaget er efterfølgende blevet vendt med Henrik Pontoppidan, som mener det giver nogle
problemer i forhold til vore øvrige annoncører for på denne måde får DYK en gratis annonce.
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Beslutning:
Der skal foreligge en skriftlig aftale.
Bladudvekslingen skal være samtidig.
Sportsdykkeren skal være et anderledes nummer.
Målrettet markedsføring af DSF.
DSF skal have den helsides annonce i DYK som DSF har til gode.
Det bliver ikke i forbindelse med jubilæumsnummeret
Der blev aftalt kr. 50.000,00 fra aktivitetspuljen.
Ansvarlig:
Michael A.S.Hansen

4.2. Redningsveste juniorer
I Dykkerklubben AKTIV har vi for Dansk Sportsdykker Forbund påtaget os at undersøge
markedet og finde (hvis det er muligt) en SNORKELVEST til juniorerne...
Har du mulighed for at hjælp bare lidt os på vejen, vil vi meget gerne høre fra dig - Hvis du
kender en som kan hjælpe os ved at videresvend E-mailen!
Vi har ud fra vores erfaringer og ved drøftelse med forskellige andre klubber opstillet følgende
"Ønsker/krav/forventninger" til en Junior-snorkelvest:
Afbalancering - Skal kunne gøres ved mundindblæsning og være let at udlufte også med handsker!
Redningsvest - Personen skal vendes rigtigt i vandet ved uheld!
Personen må ikke kunne ”glide/falde” nedenud af vesten (gerne med skridtkrem)!
Med 16 g CO2 patron - normal standard!
Farven skal gerne være "skrigende gul - neongrøn - rød/orange m.v."
Robust til juniorbrug!
Bestyrelsen har stillet 7.500,00 til rådighed for indkøb af veste til afprøvning i klubben.
Ovennævnte er sendt til udvalgene, hvoraf der er kommet en del bemærkninger.
Gennemgående er at en redningsvest ikke skal bruges til afbalancering.
En 16 g CO” patron er for lille, det skal være en 32 g.
Flere personer er i gang med at undersøge redningsveste til juniorer.
Torben Tang vil få styr på hvem der er i gang med arbejdet om veste.
Beslutning:
Der er afsat 7.500,00 til arbejdet fra aktivitetspuljen.
Ansvarlig:
Torben Tang blev projektleder.

4.3. Afregning af a-conto beholdning.
Beslutning:
Efter endt arbejde for DSF skal der afregnes umiddelbart efter fratrædelse.
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4.4. DIF Vurdering af DSF.
Forbundet står for tur til at blive vurderet med de aktiviteter der er grundlag for tilskud.
Vurderingen har intet med den nye fordelingsnøgle at gøre.
Deadline den 16. maj 2005.
Beslutning:
Oplysningerne indsamles fra udvalgene.
Ansvarlig:
Ingelise Knudsen
4.5. Erstatning af bly bælter.
Der er ikke oprettet en fond til erstatning af bly bælter når de smides i en nødsituation.
Der er ingen fond til erstatning af blybælter.
Beslutning:
Der udarbejdes forslag til retningslinier.
Ansvarlig:
Torben Tang

4.6. Deltagerbetaling.
Forslaget går på, at et arrangement efter at budgettet er vedtaget bliver meget billigere end budgetteret, så kan deltagerbetalingen nedsættes i forhold til de aktuelle priser for et arrangement.
Som det er nu går overskuddet tilbage i en aktivitetspulje hvor de så kan søges til andre arrangementer, af samme udvalg eller andre udvalg.
Beslutning:
Kendes de faktiske udgifter før afholdelse af et arrangement kan deltagerbetalingen beregnes
efter de faktiske udgifter.
Overskud fra arrangementet bliver i udvalget .
Ved aflyste arrangementer går pengene i aktivitetspuljen og kan søges af udvalget og herefter af
andre udvalg til aktiviteter.

4.7. Handicapinstruktører
I forbindelse med rejsemessen, har vi i TU tænkt over DSF’s / TU’s handicap profil og fundet ud af at den
er mildt sagt begrænset.
Derfor ansøger vi her med om yderlig (i forhold til vores budget) 4*3500 kr. til dækning af et instruktør
kursus for Handicap instruktører.
Planen er at vi vil sende 2 erfarende forbunds instruktører (bl.a. mig selv) samt hvis muligt en læge baggrund (Michael Lohmann) samt en instruktør med private erfaringer med handicappet.
Vi håber at I kan se formålet med at få dannet en basis gruppe der kan skabe rammer for hvordan DSF
kan tilbyde handicappede oplevelser under vand.
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Beslutning:
Det er en positiv god ide, men må afvente afslutning af igangværende arbejder:
Dykning med børn.
Instruktørhåndbog
Dykkerlederhåndbog
Snorkeldykkerinstruktørhåndbog.
Implementering af CMAS standarder.
Ansvarlig:
Michael A.S.Hansen

5. Anmeldte sager
5.1. Redaktionsudvalget, godkendelse af 2 medlemmer.
Henrik Zimmermann, Frømandsklubben Neptun
Vibe Schourup-Kristensen, Haderslev Dykkerklub
Beslutning: Godkendt
Ansvarlig: Kontaktpersonen giver besked til Henrik Pontoppidan.

5.2. Udstilling 2006
Rejse/Dykkerudstilling i Bella Centret den 27.28.29. januar 2006.
Beslutning: DSF deltager i udstillingen.
Ansvarlig: Ingelise Knudsen

5.3. Ungdomsudvalget, spørgsmål til afklaring
1. Spørgsmål. Er Aktiv et udvalg?
2. Spørgsmål. Hvor kommer økonomien til dette?
3. Spørgsmål. Er dette på budgettet?
Ifølge aftale med Formanden (Michael), til junior legene, ønskede Michael at ungdoms udvalget kom med
en procedure for brug af veste på forbunds arrangementer.
Det må være en forespørgsel direkte til Ungdoms udvalget. Stilet til Bjarne.
Jeg har efterfølgende lavet en vejledning omhandlende udstyr til snorkeldykning på forbundets arrangementer. Sendt til Formanden for Ungdoms udvalget (Bent Knudsen) for kommentarer.
4. Spørgsmål. Skal jeg bare skrotte denne vejledning?
5. Spørgsmål: Ønsker bestyrelsen dobbelt arbejde?
6. Spørgsmål. Ønsker bestyrelsen et totalt topstyret forbund?
7. Spørgsmål. Hvornår agter bestyrelsen at begynde at arbejde sammen med udvalgene og ikke bare
gøre noget selv?

Beslutning:
Der svares på spørgsmålene.
Ansvarlig:
Torben Tang
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5.4. WEB redaktør, stillingsannonce.
DSF søger en web-redaktør til www.sportsdykning.dk
Hovedopgaverne er
Vedligeholdelse af sitet
Support til brugerne
Opfølgning med nyheder
Udvikling af sitet i samarbejde med ledelsen og web-udvikler
Du vil blive en del af kommunikationsteamet.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forbundskontoret, Ingelise Knudsen på telefon 4011 3284.
Du er også velkommen til at henvende dig pr. e-mail. Husk at bruge eller angive den e-mail
adresse, vi skal bruge til senere kontakt.
Beslutning:
Der er fundet en webredaktør Tommy Holm, Frømandsklubben Neptun.
Ansvarlig:
Michael A.S.Hansen
5.5. Arrangement ”Unge instruktører”
I efteråret drøftede vi jo, ideen med at gennemføre et weekend arrangement for DE UNGE
INSTRUKTØRER - vi har drøftet ideen videre i Dykkerklubben AKTIV og vores unge INSTRUKTØRER
syntes, at det var en kanon ide!
Jeg spurgte dem om forventninger m.v. og de var ret enige - der skulle være flere forskellige indlæg/foredrag med "kød på" af kompetente folk på 1 - 1½ time - et lokalt dyk (mulighed for både snorkel &
flasker) - social samvær - erfaringsudveksling m.v. de foreslår først i september og gerne med overnatning i klubhus og/eller telte!

Beslutning:
Der skal udarbejdes budget og handlingsplan til godkendelse.
Ansvarlig:
Kirsten Klaaborg

5.6. Forslag til bestyrelsesmøder
Forslag til bestyrelsesmøder kommer på mange forskellige måder og er svære at definere.
Beslutning:
Forslagene skal indeholde:
1.
Bestyrelsesmødenummer og dato.
2.
Overskrift på forslaget.
3.
Beskrivelse af forslaget.
4.
Begrundelse.
5.
Navn på forslagsstiller.
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6. Eventuelt
Bestyrelsen har modtaget et brev fra et medlem over 70 år, som skriver at forsikringen ikke dækker efter man er fyldt 70 år.
Stig Lyngby svarer på henvendelsen.

Ribe Dykkerklub Sælhunden har 25 års jubilæum fredag den 15. april 2005.
Torben Tang deltager.
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