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7. februar 2003 
Bestyrelsesmøde 01-2003 

CEW 
 

Referat af bestyrelsesmødet 
fredag den 7. februar 2003 på Roskilde Vandrerhjem 

 
På mødet deltog: 

 Jan Ivar Pinndal (JIP), formand 

 Michael A.S. Hansen (MASH) 

 Carsten E. Woetmann (CEW), referent 

 Jørn Christoffersen (JC) 

 Kim Hansen (KH) 

 Kim Saaby (KS) 

 Michael B. Sørensen (MBS), suppleant 

 Ingelise Knudsen (IK), sekretariatet 
 
Afbud: 

 Stig Lyngby (SL) 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
 

 ad 1.  Der blev gjort opmærksom på, at der havde 
været tvivlsspørgsmål om betydningen af begre-
bet ”politisk ansvarlig” modsat tidligere ”kontakt-
personer”. Derfor blev det uddybet, at udvalgene 
fungerer som frivillige embedsmænd, og at 
bestyrelsens medlemmer er politikere. Den 
politisk ansvarlig for et udvalg indgår på denne 
måde – i lighed med tidligere – ikke i det daglige 
udvalgsarbejde, men fungerer som det daglige 
politiske led til de respektive udvalg.  
 
Referat blev herefter godkendt. 

 
2. Godkendelse af dagsordenen 

 
 

 ad 2. . Overskriften til dagsordenens punkt 3 blev 
korrigeret, da det ikke er en budgetopfølgning, 
men en behandling af regnskabet for 2002. 

 
3. Budgetopfølgning 

Sekretariatslederen giver en kort redegørelse over den øko-
nomiske situation i DSF. 
 
Til drøftelse. 

Indstillet af Stig Lyngby 
 

 ad 3.  Regnskabet for 2002 udviser et overskud på kr. 
273.927. IK forklarede kort de enkelte dele. 

 
Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

4. Budget 2003 
På baggrund af bestyrelsens 2. behandling af budget 2003 på 
møde 11-2002, er der foretaget korrektioner i de enkelte del-
budgetter. På mødet skal budgettet færdigbehandles og ende-
ligt vedtages. 
 
Til godkendelse. 

 
Indstillet af Stig Lyngby 

 

 ad 4.  Det korrigerede budget 2003 blev udleveret. 
I budgettet for kredsene er poster der i aktivitets-
område hører til et fagudvalg budgetteret hos 
udvalget. Eksempelvis er udgifter til kredsin-
struktører lagt under Teknisk Udvalg. 
Der var allerede i december budgetteret med kr. 
40.000 til et kursuskatalog. Dette katalog er nu 
udgivet med et bedre layout end tidligere, men 
så også kr. 30.000 dyrere. Dette må begrundes i 
en Redaktionen ikke har fået stillet opgaven kor-
rekt, og udvalget skal derfor ikke senere i bud-
getperioden stilles til last for merudgifterne til 
kursuskataloget.  
Budgettet viser et forventet underskud på kr. 
329.450. Dette dækkes ind af differencen mellem 
det budgetterede underskud for 2002 og det po-
sitive resultat som 2002 rent faktisk gav. 
 
Budgettet blev herefter vedtaget. 
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5. Rammer for reklamer/sponsorater 

I forbindelse med det forestående verdensmesterskab i uv-
rugby, er en gruppe i gang med at lave sponsoraftaler. Det er 
umiddelbart undersøgt, hvorvidt der ligger konkrete restriktio-
ner for Dansk Sportsdykker Forbund indgåelse af disse aftaler, 
men der er intet fundet. 

5.1. Da der bør tilkendegives en officiel holdning til reklamer og 
sponsorater, indstiller jeg hermed til en drøftelse af følg-
ende:  

5.2. Hvad må der reklameres for – er der begrænsninger? Hvor 
mange reklamer må der anvendes – såvel på anlæg som 
på personen? 

5.3. Hvorledes forvaltes de indkomne økonomiske midler? 
 
Til drøftelse. 

 
Indstillet af Jørn Christoffersen 

 

 ad 5.   En foreløbig politik for aftaler om reklamer og 
sponsorater blev fastslået. Dette indebærer: 

 

 Bestyrelsen ønsker en koordineret indsats. 

 Der er ingen umiddelbare begrænsninger i hvad 
og hvor meget der må reklameres for, så længe 
det er moralsk og etisk forsvarligt for DSF. 

 På sigt skal nedsættes et sponsorudvalg, men 
indtil videre varetager MASH den politiske be-
handling og koordinering af de enkelte udvalgs 
sponsorarbejde. 

 Modtages rede penge som sponsorat, kan det 
respektive udvalg selv disponere over 70 % af 
beløbet. De sidste 30 % administreres af besty-
relsen. 

 Der skal indtil videre ikke være reklamer på DSF 
hjemmeside. 

 
Det skal videre undersøges, om der i forbindelse 
med CMAS ligger nogle retningslinier eller be-
grænsninger. 

 
6. Medlemskab i flere klubber 

Specielt for uv-rugby spillerne opstår der til tider spørgsmål, 
når en dykker af den ene eller anden årsag er medlem af flere 
klubber under DSF. I disse tilfælde betales nemlig umiddelbart 
kontingent til DSF flere gange, og dykkeren får på denne måde 
dobbeltmedlemskaber af DSF. 
 
I bilag 1 er resumeret en kommunikation om problemstillingen, 
og uv-rugby udvalget anmoder bestyrelsen om en konkret stil-
lingtagen og udmelding  
 
Til drøftelse. 

 
Indstillet af Uv-rugby udvalget 

 

 ad 6.  På baggrund af en drøftelse må det konklude-
res, at bestyrelsen i den konkrete problembeskri-
velse ikke mener, at det er DSF administration 
centralt der skal ændres for at løse problemet. 
Derimod er det klubberne der i forvaltningen (og 
muligvis også vedtægterne) skal skabe mulighed 
for at være med flere steder – eventuelt ved 
indførelsen af gæstemedlemskaber, hvis man 
blot ønsker at træne med. 
Ønskes hold på tværs af flere klubber kan dette 
ske ved at de pågældende klubber bliver enige 
om at lave et fælles hold. 
 
Problemstillingen om medlemskab direkte til DSF 
uden for en klub kom igen op. Sagen vil blive ta-
get særskilt op på et senere bestyrelsesmøde. 
Som et lille kuriosum blev det understreget, at 
bestyrelsen ikke kan ændre i proceduren omkring 
medlemskab af DSF gennem klubber og at klub-
berne skal melde de aktive ind i DSF. Dette er 
DSF love og kan derfor kun ændres af Repræ-
sentantskabet. 
 

7. Dykkerhistorisk Selskab 
Dansk Sportsdykker Forbund har modtaget et brev fra Dykker-
historisk Selskab, hvori de gør opmærksom på sig selv. Dyk-
kerhistorisk Selskab er en frivillig forening, med det formål og 
beskrive dykningens historie – såvel erhvervsmæssigt som re-
kreativt – i Danmark gennem tiderne.  
I den forbindelse undrer det mig, at DSF ikke er medlem af 
Dykkerhistorisk Selskab og at vi har en egen historisk samling, 
uden at der er noget samarbejde herimellem. På denne måde 
får man aldrig en fuldkommen samling og overblik over dyk-
ningens historie i Danmark, hvilket ikke kan være i DSF inte-
resse. 
 
Det indstilles derfor, at DSF melder sig ind Dykkerhistorisk 
Selskab og at DSF historisk samling overdrages til Dykkerhi-
storisk Selskab. Subsidiært skal der etableres et så tæt sam-
arbejde mellem de to enheder som muligt. 
 
Til godkendelse. 

Indstillet af Jan Ivar Pinndal 
 

 ad 7.  Det blev besluttet at melde DSF ind i 
Dykkerhistorisk Selskab. 
 
I den forbindelse skal der tages kontakt til Dyk-
kerhistorisk Selskab, og sammen med dem og 
DSF historisk samling drøftes samarbejdsrelatio-
nerne.  
Der skal videre iværksættes et arbejde omkring 
skrivningen af DSF historie. 
 
CEW er politisk ansvarlig for det videre forløb. 

8. Status på opgaver 
I bilag 2 er opstillet en oversigt over igangværende sager. Der 
ønskes foretaget en redegørelse på sagernes aktuelle status, 
og eventuelt besluttet hvad der skal foretages videre i den en-
kelte sag. 
 
Til drøftelse. 

 
Indstillet af Jan Ivar Pinndal 

 

 ad 8.  Se bilag 2. 



 
9. Eventuelt 

Siden sidst i bestyrelsen 
Hvert enkelt bestyrelsesmedlem giver kort redegørelse. 
 
Til orientering. 
 

 ad 9.   
Forbundet har stadig et uv-kamera hos et tidligere 
udvalgsmedlem. JC undersøger om kameraet kan 
afhentes mod at den pågældendes tilgodehavende 
bliver hævet (check er udsendt). 
 
Indstilling om tildeling af hæder til et medlem i anled-
ning af hans 60 års fødselsdag blev behandlet. Da det 
er en personsag, er den som princip fortrolig. 
 

 


