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Dansk Sportsdykker Forbund      
 

  

 
     8. oktober 2012/IK  

Referat 
Bestyrelsesmøde 08-2012  
Torsdag 20. september 2012. kl. 18:00 

 
Roskilde Frømandsklub 
Brinchhjemmet 
Strandvejen 18, Veddelev 
4000 Roskilde 
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1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra møde 7-2012 

Godkendt 
 

3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg 
 
Jesper Rislev 
Henrik oplyste Jesper om at den tidligere bestyrelse har modtaget kommissorium for 
kommunikationsudvalget. 
Vi må finde ud af hvad vi skal med kommunikationsudvalget. 
Kommunikationsudvalget skal på dagsorden på et senere møde. 
Modtaget et punkt til dagsorden fra Dråben. 
Den nedsatte arbejdsgruppe nåede ikke at blive færdig til deadline. 
 
Søren Arnvig 
Teknisk Udvalg har holdt strategimøde. Kommer med i budgettet. 
Arbejdsgruppen omkring strategiinstruks arbejder videre. 
 
Stig Lyngby 
Budgetter er indkaldt. 
Juniordykkerinstruktørkurset kom op at stå på få dage med 21 deltagere. 
 
Kurt Lykke Larsen 
 
 
Ole Aggerholm 
Biologiudvalget har ikke holdt møder. 
Fotoudvalget har holdt møde den 19.8.2012 hvori Ole deltog. 
Udvalget arbejder på reviderede CMAS Standarder. 
Fotobogen ser fin ud, der mangler lidt rettelser. 
Der kræves udtagelseskriterier iflg. DIF. 
 
Pia Borneland 
Redaktionen, Henrik efterlyser lidt om hvad der sker i bestyrelsen. 
 
Flemming Holm 
Ungdomsudvalget.  
Har besøgt deres arrangement i Silkeborg, det er en bragende susses, udvalget måtte 
desværre sige nej til 5 klubber på grund af deltagerbegrænsning. Bestyrelsen gav is. 
Det var en stor fornøjelse at besøge Silkeborgtræffet. 
Flemming har brugt meget tid på CMAS og CMAS Europa  
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4. Økonomiske beslutninger 
4.1. Regnskabsopgørelse 
 

Regnskab og budget 2012 Bestyrelsesmøde 08-012   

  Regnskab Budget Forskel 

Indtægter 
 

  
 Danmarks Idræts-Forbund 

 
1.442.656 1.441.597 -1.059 

Danmarks Idræts-Forbund 
 

5.375 0 -5.375 
Samarbejdsaftaler 

 
3.200 14.000 10.800 

Renteindtægter 
 

3.492 12.000 8.508 
DSF Kontingent 

 
2.109.236 2.150.000 40.765 

Vandtilvænning 
 

5.840 0 -5.840 
Biblioteksstyrelsen 

 
126.177 126.177 0 

Overskud af salg 
 

186.141 300.000 113.859 

     Indtægter i alt 3.882.116 4.043.774 161.658 

   Omkostninger 
   Udvalg 

    Ungdomsudvalget 
 

126.684 203.250 76.566 
UV-Jagtudvalget 

 
-5.748 79.650 85.398 

UV-Rugbyudvalget 
 

11.793 200.000 188.207 
Finnesvømmerudvalget 

 
16.436 70.000 53.564 

Fridykkerudvalget 
 

-8.652 100.000 108.652 
Arkæologiudvalget 

 
1.774 19.500 17.727 

Teknisk Udvalg 
 

46.754 170.900 124.146 
Teknisk Udvalg kurser 

 
-63.338 0 63.338 

Biologiudvalget 
 

1.266 47.000 45.734 
Fotoudvalget 

 
-7.925 33.200 41.125 

Dykkerudvalget 
 

2.437 23.500 21.063 
Sportsdykkeren 

    Kommunikationsudvalget 
 

146.225 243.500 97.275 
Sportsdykkeren 

 
269.992 319.140 49.148 

Administration 
    Bestyrelsen 
 

83.580 225.000 141.420 
Øvrige udvalg og arb.grupper 

 
178.944 213.000 34.056 

Medlemsudgifter 
 

49.066 61.000 11.934 
Sekretariat 

 
164.072 261.250 97.178 

Personaleudgifter 
 

520.715 777.050 256.335 
Materiel 

 
77.295 107.500 30.205 

Forsikringer 
 

787.577 787.625 48 
Hensat til mesterskaber 

 
0 50.000 50.000 

Omkostninger i alt 2.398.946 3.992.065 1.593.119 

     Resultat   1.483.170 51.709 -1.431.461 
 

Beslutning: Møde 08-2012 
Taget til efterretning. 
Ansvarlig: Bestyrelsen 
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4.1.  Undervandsrugbyudvalget. Overførsel af penge fra 2012-2013 
UV-rugby udvalget søger hermed om overflytning af penge fra budget 2012: 
NM Herrer 31.000,00 
NM Damer 31.000,00 
Vi aflyste NM da det blev for dyrt at deltage. NM var lagt i nord Finland og det var meget dyrt at 
kommer der op, vi valgte at aflyse turen da 10 stamspiller meldte fra pga. økonomi. 
Begrundelsen. 
Da vi regner med at der skal afholdes EM i Spanien til næste år vil det være et godt tilskud, 
sammen med de penge der bliver afsat i 2013.   
Beslutning møde 08-2012: Pengene kan ikke overføres til næste år, men kan søges omposteret 
til andet arrangement i eget budget, indenfor samme år. 
Ansvarlig: Søren Arnvig. 
 
5.  Anmeldte sager 
 
5.1.  Dråben. Medlemskab af DSF 
Jeg skriver til dig, fordi et spørgsmål bliver ved med at dukke op.  
Vores forældre til de unge medlemmer i vores klub, bliver mødt med et krav om at være medlem af DSF, 
for at deltage i stævner, sommerferielejre og div arrangementer arrangeret af jer ? 
De forældre og dykkerklubben Dråben stiller sig undrene overfor at de skal betale for at yde en hjælp 
ved stævner, de går til hånde, sidder brandvagt, ikke mindst sørger for at de unge er trygge og kan nyde 
deres ophold i lejren. 
De betaler jo i forvejen for deltagelse af arrangementerne på lige fod med udøvere til stævnet. 
 
Vi mener at den frivillige indsats ikke skal skræmmes væk, alle klubben og foreninger i Danmark skriger 
jo efter frivillige, som gider tage en tørn, er det ikke som at sige, I er velkomne hvis i gider at arbejde, 
men i skal også betale for det....! 
 
Er det en mulighed for bestyrelsen i DSF at bringe dette emne på banen, evt lave en ændring på ord-
ningen således vores aktive forældre kan blive en del af deres børns sport og ikke skræmme dem væk. 
Jeg er ikke bekendt med om det kan ændres uden for en generalforsamling ? hvis ikke, skal det bringes 
op på en generalforsamling. 
 
Hvilken forklaring ligger til grund for at det koster et medlemsskab af DSF ? 
 
Mange sportsgrene kræver ikke medlemsskab fordi deres forældre skal vaske trøjer eller hjælpe med at 
sælge pølser ved stævnet.  
Forsikringsspørgsmål, alle er dækket af deres egen fritid / ulykkesforsikring, så der skulle ikke være no-
get problem i den retning. 
Det er også for at undgå at juniortræner / leder for ungdommen skal undgå tiggergang, hver eneste 
gang han skal have hjælp fra forældre til lejrer som i arrangerer. 
Håber dette spørgsmål er klart, skulle der være tvivl, er du meget velkommen til at ringe på telefon nr. 
51 84 27 96 
 
Ser frem til at høre fra dig / DSF. 
 
Med venlig hilsen 
Erik Pedersen 
Formand Dråben 
 
Beslutning møde 08-2012: Bestyrelsen ønsker ikke at se bort fra gældende regler. 
Alle der deltager i DSF event SKAL være medlem af DSF. 
Ansvarlig: Jesper Risløv 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

5 
 

 
5.2.  Medlemsdatabase bilag 1 og 2 
Årsag: Ønsker bestyrelsens mandat, til at sende materiale i udbud. Økonomi ansvarlig mener 
ikke at udbuds materialet er tilstrækkeligt, og jeg er af anden opfattelse. Hvorfor processen er 
gået i stå. 
 
Det er et godt arbejde der er udført. 
De 250.000,00 der blev afsat på repræsentantskabsmødet var til en hjemmeside og den del 
mangler i det udarbejdede materiale. 
Det er så 6. gang det bliver brugt penge til en hjemmeside og derfor skal den være i orden. 
Det der har 1. prioritet er at det interne administrationssystem kører 
 
Beslutning: Møde 08-2012:  
Det administrative system først, derefter WEB. 
Ansvarlig: Bestyrelsen 
 
 
5.3.  CMAS Europa 
Der er GA og EGA i CMAS Europe den 10. november i Wien. Der er kommet en foreløbig agenda 
til den ordinære GF og en agenda til EGA.  
Ud af de to indkaldelser er det svært at tyde/læse om værdien af at vi deltager er berettiget 
eller ej.  
Men ved at vi møder op, har vi en mulighed for at sætte vores præg/få indflydelse hvis det bli-
ver nødvendigt.  
En anden sag er, at det kan være et udmærket forum for undertegnede at bliver introduceret til 
de mennesker der er med i CMAS da der er stort sammenfald mellem dem der kommer fra sto-
re CMAS og CMAS Europe.  
Derfor vil jeg foreslå, at undertegnede og Flemming Holm tager af sted og ser hvad der kommer 
ud af det.  
 
 
Beslutning: Møde 08-2012 
Jesper og Flemming deltager hvis det er interessant, og at der kommer noget ud af det. 
Ansvarlig: Bestyrelsen 
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5.4.  Teknisk Udvalg. Solodykning 
 
Beskrivelse. 
TU har modtaget følgende mail med spørgsmål fra Kalundborg Sportsdykkerklub ift. solo dyk-
ning: 
Til Dansk Sportsdykker Forbund, Teknisk udvalg.  
Vi er i Kalundborg Sportsdykkerklub rendt ind i en problemstilling som vi har diskuteret meget 
og derfor ønsker at høre jeres mening om. 
Vi har i bestyrelsen fået en forespørgsel på hvordan vi forholder os til solo-dykning, primært ifm 
UV fotografering. 
Som medlemmet argumenterer: 
* Vi anerkender i klubben alle former for certifikater - hvorfor er der så tvivl om solo-dyknings 
certifikater (f.eks. SDI)? 
* UV foto konkurrencer arrangeres ofte som solo-dykning - også i DSF regi - hvorfor så ikke i 
vores klub? 
* Så hvis bare klubbens øvrige regler overholdes, hvorfor er det så ikke ok at dykke solo-
dykning? 
Hvad er forbundets holdning til solo-dykning (f.eks. et vragdyk på ca. 20 meter)? 
Et spørgsmål der kom frem i bestyrelsens snak var forholdet omkring forsikring. 
Hvis bestyrelsen tillader solo-dykning for de medlemmer der har uddannelsen til det, kan besty-
relsen så på nogen måde komme i klemme forsikringsmæssigt eller vil vi være dækket fuldt 
med de forsikringer vi har gennem forbundet? 
Vi ser frem til jeres svar. 
mvh Torben Brix, næstformand Kalundborg Sportsdykkerklub 
 
TU Svar: 
Tu har svaret, at vi henviser til DSF officielle vejledende sikkerhedsregler og TU’s kommentarer 
til disse. Disse regler er ikke forenelige med solodykning, da sikkerhedsreglerne kræver at mak-
kersystemet bliver overholdt. 
Med hensyn til forsikring bedes du rette det spørgsmål til Stig Lyngby, der er den person hos 
DSF, der har med forsikring at gøre. 
Begrundelse. 
Foto / Solodykning er et problem da det ikke er foreneligt med vores sikkerhedsregler og derfor 
lægges op til bestyrelsen at overveje hvordan det skal håndteres i DSF. 
 
Venlig hilsen  
Carl E. Tronhjem 
Formand Teknisk Udvalg 
Dansk Sportsdykker Forbund 
mail: TU-formand@sportsdykning.dk 
mobil +45 2925 6697 
 
Beslutning: Møde 08-2012 
Sikkerhedsreglerne og tilhørende vejledninger er klare. Solodykning må ikke planlægges i DSF 
regi. 
Ansvarlig: De respektive kontaktpersoner orienterer udvalgene. 
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5.5.  Aqua Quick Per Kenneth. Danmarksturnering 
 
Klage over planlægning af Danmarksturnering. 
Se brev fra Per Kenneth og svar fra Kristian Schäfer formand for Undervandsrugbyudvalget. 
___________________________________________________________________________ 
 
Hej Kristian og Forbundet 
  
Fra dykkerklubben Aqua-Quick er det med stor undren at følgende ikke er sket: 
  
1. der findes intet referat fra UV-Rugby årsmødet 2012, vi som klub i eliteserien mener ikke at 
dette kan være rigtigt. 
  
2. vi har gennem flere måneder forsøgt at få udleveret datoer for kommende sæson, disse skul-
le være fastlagt på årsmødet. 
  
3. vi mener, at turneringen skal forsætte efter sammen regler og turnering som for 2011, grun-
det ovenstående punkter. (1 og 2) 
  
- man kan ikke køre en afdeling af dspf uden der er referater og beslutninger bliver nedskrevet 
under mødet og herefter udsendt minimum senest 1 måned efter mødet.(godkendt af ordsty-
reren) 
- man kan ikke laver turneringen om - såfremt der ikke er stillet relevant lignende forslag til 
hvad der er besluttet, på UV-årsmødet. 
  
4. alle cup skal meldes ud til samtlige klubber i forbundet, gennem forbundets mail adresser og 
forbundets hjemmesider. endvidere skal alle cups være udsendt minimum 1 måned før afhol-
delse.(dette er ikke gjort for cup 1.) denne bør således aflystes eller flyttes.  
  
5. hvis der ikke opretholdes de gældende regler for Danmarks turneringen, vil der ikke nogen 
styring af undervandsrugby og udvalget, jeg foreslå at udvalget får hjælp af forbundsbestyrel-
sen til at sætte regler og forretningsorden for udvalget i rammer. 
  
6. cup 1 er udsendt gennem forbundet den 5. september, med tilmelding den 10. september 
for afholdelse den 15. september. dette fremmer ikke sporten for klubberne i dspf 
  
7. Aqua-Quick regner ikke med at cuppen er tællende i cup serien for deltagelse i DM 12/13, 
den er ikke rettidigt indkaldt. m.m. 
  
8. Aqua-Quick vil hvis den bliver tællende for serien, anke den til orden & amatør udvalget, og 
jeg kan sige at hvad jeg kender til jura og regler for sporten, står Aqua-Quick med retten på sin 
side. 
med venlig hilsen  
formand Per Kenneth, Aqua-Quick 
  
bcc til Aqua-Quick's bestyrelse 
 
Beslutning: Møde 08-2012 
Punktet er taget til efterretning 
Ansvarlig: Søren Arnvig 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

8 
 

5.6.  Domænenavn til Teknisk Udvalg 
  
TU har oprettet dette domæne dykkerinstruktør.dk for at bruge det fremover til at reklamere 
for vores instruktørkurser, da domænet ikke var optaget. 
Det indgår som en del af vores handlingsplan for at skabe mere opmærksomhed for instruktør-
kurserne og og vi derfor være et supplement til det der ellers foregår i DSF regi og vil ikke kon-
flikte med hvad der i øvrigt bliver lavet på hjemmesiden. 
  
I yderste konsekvens vil den kun blive brugt som viderestilling til et bestemt sted på DSF hjem-
meside  
  
Venlig hilsen  
Carl E. Tronhjem 
Formand Teknisk Udvalg 
Dansk Sportsdykker Forbund 
mail: TU-formand@sportsdykning.dk 
mobil +45 2925 6697 
Beslutning: Møde 08-2012 
Forbundets IT politik skal efterleves. Teknisk Udvalg kan ikke oprette denne hjemmeside. 
Ansvarlig: Søren Arnvig 
 
 
5.7.  Email til Teknisk Udvalg  
nyinstruktoer@sportsdykning.dk 
Teknisk Udvalg skal bruge denne adresse til at modtage tilmeldinger til stopprøverne, der nu 
skal holdes decentralt. 
 
Beslutning: Møde 08-2012 
nyinstruktoer@sportsdykning.dk bliver oprettet. 
Liste over e-mail adresser sendes til Søren Arnvig. 
Ansvarlig: Søren Arnvig 
 
 
6.    Eventuelt 
6.1. Plan for tekniske dykkerkurser. 
Planen er sendt til Teknisk Udvalg. 
Uddannelsesstrukturen blev debatteret. Søren tager det med til Teknisk Udvalg. 
 
 
Medarbejdersamtaler 
Der skal være medarbejdersamtaler 1 gang om året. 
 
 
Nordiske Gasaftaler 
Debat om hvordan vi kan hjælpe de nordiske klubber med at få gas til den samme pris som de 
danske klubber. 
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