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Referat  

Bestyrelsesmøde 03-2005 
Søndag den 13. marts 2005 - Telefonmøde kl. 19.00  

 

 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde 02-2005  

 

3. Budget     
1. Budget 2005 opfølgning 

2. Medlemsopgørelser 

 

4. Økonomiske beslutninger 

 

     

5. Anmeldte sager 

1. Medlemsregistrering 

2. Arkæologisk Udvalg, WEB, Deltagerbetaling, Videoprojektor, 

Deltagerregistrering. 

3. Repræsentantskabsmøde 

 

       6.      Eventuelt 

  

 

 

 
 

Deltagere:      
Michael A.S.Hansen, formand   

Kirsten Klaaborg, ungdomsforum 

Karin Due, eliteforum 

Torben Tang, Udd.Sikk. forum 

Michael B. Sørensen, klubforum 

Ingelise Knudsen, sekretariatsleder 
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1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Dagsorden blev godkendt.   

 

2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 
 

Referat 02-2005 blev godkendt. 

 

3. Budget  
 

3.1. Budgetopfølgning 2005 
Budget for Udstilling i Bella Centret blev overskredet grundet nyt koncept.      
 

3.2. Medlemsopgørelser 

2005: 

Indmeldt 50 mellem 1-12 år  

Indmeldt 91 mellem 13-18 år 

Indmeldt 388 over 19 år 

Udmeldt 40 mellem 1-12 år 

Udmeldt 148 mellem 13-18 år 

Udmeldt 965 over 19 år  

Indmeldt i alt 529 

Udmeldt i alt 1153 

2 klubber udmeldt. Big Blue og Tour Dyk. 

 

 

5. Anmeldte sager 
 

5.1. Medlemsregistrering 

Klubbernes årlige medlemsregistrering blev vendt i relation til forsikring, betaling, sportsdykke-

ren e.c.t. 

Det største problem er at klubberne sender listerne for sent ind, de har svært ved at overholde 

deadline som er den 14. januar.   

Der er ikke noget at ændre i den måde det administreres på, det er nok mest op til klubberne at at 

blive bedre til at overholde deadline for registrering og betaling. 

 

5.2. Arkæologisk Udvalg, WEB, Deltagerbetaling, Videoprojektor, Deltagerregistrering 

 

WEB 
Arkæologisk Udvalg spørger til et område på nettet (10 GB) til at lave fildeling på  

mellem udvalgets medlemmer. Der skal helst være plads til alle vores   præsentationer, når vi får 

dem lavet - samt referater osv. 

Beslutning: 

Michael A.S.Hansen kontakter Lars Hovmark og Søren Petersen. 
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Deltagerbetaling   

Hvordan skal vi håndtere 80% reglen? Hvad hvis økonomien er fastlagt efter f.ex. 12 deltager, 

og der så kommer 20, så når vi over 100%? Nogle aften foredrag/kurser koster ikke særligt me-

get at holde, men at opkræve 12,37 er ikke praktisk - og lidt skal folk betale af psykologiske år-

sager.    

 

Beslutning: 

Der er budgetteret med en given udgift, der beregnes 80% i deltagerbetaling hvis det er et bred-

dearrangement, og 20% hvis det er et elitearrangement. 

Deltagerbetaling, i forhold til udgiften, er lagt fast når budgettet er godkendt. 

 

Hvis et arrangement giver overskud går overskuddet tilbage i en aktivitetspulje hvor der kan sø-

ges om pengene til andre arrangementer, efter godkendelse af bestyrelsen. 

 

Hvis et arrangement giver underskud skal underskuddet søges i eget budget. 

 

 

Videoprojektor 

Er der økonomi til at få en projektor i hver ende af landet, så vi ikke skal slås om den. Det har 

efter mine kilder været nødvendigt  til nogle arrangementer at leje en (pris 800 kr)    

Beslutning: 

Der skal laves en opgørelse over behovet for projektor. 

Udvalgene sender en kalender over de datoer hvor de ønsker at gøre brug af en projektor. 

Ingelise indsamler datoer. 

 

Deltagerregistrering 

Hvilken registrering af medlemmerne, der deltager, skal vi have? Er medlemsnummer nok? 

Svar: 
Angive kursus/aktivitet 

Medlemsnummer 

Klub 

Navn, adresse og telefonnummer 

Tilmelding kan gøres på e-mail, og pengene kan overføres elektronisk. 

Sekretariatet fører lister over de tilmeldte og giver løbende oplysninger videre til den ansvarlige. 

Alle deltagerbetalinger skal registreres i sekretariatet. 

 

 

 

5.3. Repræsentantskabsmøde 

Indkomne forslag blev drøftet.  

 

 

 

 

 

 

6. Eventuelt 
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Afholdelse af bestyrelsesmøder. 

Torben foreslog at det var bedre at holde møder ved hjælp af computer i steder for telefonmøder. 

Det faldt i god jord. 

Kirsten sørger for forbindelserne. 

 

Ungdomsskema. 

Markedsundersøgelsesskema vedr. juniorarbejde i klubber er færdigt og klar til udsendelse i 

klubberne. 

Kirsten sender skema til sekretariatet til videre ekspedition. 

 

Artikel i ”Sportsdykkeren” 

En artikel til ”Sportsdykkeren” blev vendt. 

Torben skriver indlæg til den nummer af ”Sportsdykkeren” hvor artiklen bliver bragt. 

 

AS3 

Foredrag på repræsentantskabsmødet. 

Michael undersøger muligheder og pris. 

 

Kommunikationsplan 

Planen blev drøftet vedr. ny struktur. 

 

Medlemskontingent 

Mulighederne med forskellig kontingent blev drøftet og der arbejdes videre med det. 

 

Dykning med børn 

Status blev drøftet og der arbejdes videre med sagen. 

 

 

   


