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Til stede:
Jesper Risløv
Flemming Holm
Stig Lyngby
Mogens Braae
Casper Dreiøe
Klaus Vest
Pia Borneland
Ingelise Knudsen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 05-2014
Godkendt
3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg.
Jesper Risløv
CMAS GA og EGA i Rom
Nye vedtægter for CMAS kom igennem
Økonomi i CMAS er god igen
Haft problemer med nye kort men det kører nu
Deltaget i DIF Årsmøde
Matchfixing

Orienteret suppleanter pr. mail vedr. deres rolle i bestyrelsen (fremmøde når vi kalder på
dem)
Været til ”møde” vedr. færgen Ærøsund omkring sænkning. Alle håber det bliver til noget og
her kan vi (forbundet) hvis vi vil få en mulighed for at få noget PR og vise at vi støtter om
omkring projekter der er til gode for dykkere i DK
Fridykkerne – mangler status på uddannelse men Peter fra Jernlungerne har meget klar
allerede og måske vi skal arbejde videre med det.
Sag vedr. at UV-Rugby har udnævnt en person til ass. Landstræner for herrelandsholdet der
tidligere har haft disciplinære straffe. Mener ikke det skal lægges ham til last når straf er
afsonet og at det er herrelandsholdet vi taler om - igangværende
Appeludvalget har været med inde over et par sager:
Sag vedr. ekskludering af medlem i klub (afsluttet)
Sag vedr. fortolkning af regler i en klub både de nedskrevne- og uskrevne regler Igangværende
Flemming Holm
CMAS møde med Jesper
TU møde reviderer CMAS standarder
Teknisk Udvalg afholder Teknisk Seminar som Flemming deltager i.
Stig Lyngby
Henter tilbud på optryk af Gasblender.
Der arbejdes videre med trykprøvning.
Klaus Vest
Klaus har været til møde med Kystdirektoratet.
Klaus følger med i sagen og orienterer bestyrelsen.

4. Økonomiske beslutninger
4.1. Regnskab/Budget 2014

Regnskab og budget

Møde 06-2014
Regnskab

Budget

Forskel

Indtægter
Danmarks Idræts-Forbund
Danmarks Idræts-Forbund. Ekstra
Renteindtægter
DSF Kontingent
Vandtilvænning
Biblioteksstyrelsen
Overskud af salg

1.178.752
32.787
0
1.961.541
3.655
69.569
81.248

1.178.762
32.787
0
2.150.000
9.000
90.000
275.000

10
0
0
188.459
5.345
20.431
193.752

3.327.553

3.735.549

407.996

-76.867
0
4.205
820
3.605
-820
19.018
827
2.729
1.191
0

207.500
54.450
119.500
99.000
120.000
23.400
215.000
89.370
31.500
27.700
25.500

284.367
54.450
115.295
98.180
116.395
24.220
195.982
88.543
28.771
26.509
25.500

24.510
152.270

83.000
330.547

58.490
182.152

34.058
149.498
78.411
115.037
283.314
34.774
721.438

256.700
230.200
115.000
221.500
823.820
112.400
774.949

222.642
80.702
36.589
106.463
540.506
77.626
53.511

Omkostninger i alt

1.548.019

3.961.036

2.416.892

Resultat

1.779.534

-225.487

-2.008.896

Indtægter i alt
Omkostninger
Udvalg
Ungdomsudvalget
UV-Jagtudvalget
UV-Rugbyudvalget
Finnesvømmerudvalget
Fridykkerudvalget
Arkæologiudvalget
Teknisk Udvalg
Teknisk Udvalg kurser
Biologiudvalget
Fotoudvalget
Dykkerudvalget
Kommunikationsudvalget
Redaktion
Sportsdykkeren
Administration
Bestyrelsen
Øvrige udvalg og arb.grupper
Medlemsudgifter
Sekretariat
Personaleudgifter
Materiel
Forsikringer

Likvide midler

2.747.044

Beslutning 06-2014: Taget til efterretning
Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Varesalg
Jeg foreslår, at DSF butik fremadrettet sælger vare til en nedsat pris fremfor listepris.
Grunden er, at vi skal lægge moms på de varer der sælges.
En løsning kunne f.eks. være, at alle bøger sælges til kr. 1,- når et udvalg køber i butikken.
Der skal ligeledes finde en lav pris på øvrige vare.
Indstillet af Flemming Holm

Beslutning 06-2014:
Udvalgene kan købe bøger til internt brug for 1,00 + moms.
Der flyttes kr. 6.885,00 fra konto 19433 Teknisk Udvalg til aktivitetspuljen.
Ansvarlig: Flemming Holm

4.3. Sponsorat
Vedr.: Sponsorat af bøger ifm foto konkurrence Kort beskrivelse.
Udvalg: Kommunikation
Fra: Ole Aggerholm, formand for udvalg
Begrundelse: I forbindelse med opsætningen af den nye hjemmeside, er der lavet et
fotogalleri. Dette foto galleri kan benyttes på alle udvalgssider, således at de kan uploade
fotos med en lille beskrivelse.
På www.sportsdykning.dk er der ligeledes et galleri (Medlemmernes egne billeder), som
er tiltænkt at vores medlemmer kan sende billeder til kommunikationsudvalget, som
derefter udvælger de bedste og laver et galleri. Pt ligger der 3 gallerier af Peter
Leidersdorff, som har skrevet dykkerbogen (kan købes i butikken)
Ligeledes var det tiltænkt at fotoudvalget kunne levere fotos til galleri – dette har dog vist
sig svært, pga fotos ofte er beskyttet af ophavsret, og man kun ønsker at bruge disse
fotos til meget specifikke opgaver.
For at booste galleri, vil udvalget udskrive en konkurrence, hvor man kan vinde DSF
fotobog. I den forbindelse vil udvalget spørge, om forbundet eller butikken vil sponsorere
6 bøger (en bog pr måned, året ud)
Konkurrencen vil i alt sin enkelhed gå ud på, at alle dem som indsender et eller flere fotos
deltager i en konkurrence om en bog. Vinderen udtrækkes vha simpel lodtrækning. Man
kan kun deltage en gang pr måned, men kan deltage alle måneder.
Beslutning 06-2014: Godkendt
Ansvarlig: Mogens Braae

5. Anmeldte sager
5.1. Hjemmeside
Vedr.: Status på ny hjemmeside.
Udvalg: Kommunikation
Fra: Ole Aggerholm, formand for udvalg
Begrundelse: Hjemmesiden har nu kørt i et stykke tid, og på den baggrund kunne jeg godt
tænke mig at høre om I er tilfredse med løsningen, eller om I har ønsker til struktur,
funktionalitet m.m. Det er jo vigtigt at sitet fungerer som bestyrelsen/forbundet ønsker
det.
Status:
Der er pt dags dato brugt 202.062,40, hvilket giver et rest budget året ud på 47.937,60
Jeg vil i øvrigt henvise til: http://kommunikation.sportsdykning.dk/hjemmeside/ - hvor
man kan følge status på udviklingen.
Alle vores domæner er idenfor den sidste måned rykket sammen på samme konto hos
dkhostermaster & Wannafind – giver en administrativ fordel for kommunikations
udvalget.
Domæner sportsdykkeren.dk, snorkeldykning.dk, dsf-terori.dk er alle overtaget fra anden
ejer - DSF stod ikke som ejer af domæner.
Alle andre domæner har fået opdateret kontakt information – var i nogle tilfælde forkert.
På dsf-bio.dk, dsf-teori.dk, snorkeldykning.dk, uv-bold.dk, uvbold.dk var der uofficielle
DSF hjemmesider, disse er alle lukket, og hvis man taster navnet kommer man nu ind på
vores hjemmeside (eller et udvalg) – dette giver en mindre besparelse, anslået 1000
kr/årligt.
Der består stadigvæk at lukke den uofficielle hjemmeside for sportsdykkeren.dk – dette er
aftalt med Henrik Z, men trækker ud – det vil komme på plads, snarest muligt.
Derudover, består der en teknisk opgave i at flytte rundt på sportsdykning.dk &
sportsdykker.dk – opgaven er i gang, og ikke noget der noget der påvirker vores system –
giver en besparelse på ca 1800 kr/årligt i drift udgifter.
Vores domæner:

Beslutning 06-2014: Taget til efterretning
Ansvarlig: Mogens Braae

5.2. Kommunikationsudvalget. Nyt medlem
Marianne Vejsnæs
Ørnevej 1
9500 Hobro
23 20 53 08
vejsnaes@gmail.com
Deltage i videreudvikling af hjemmesiden og ansvar for vores sociale medier.
Beslutning 06-2014: Godkendt
Ansvarlig: Mogens Braae

5.3. Kommunikationsudvalget. Nyt medlem
Claus Nielsen
Rugvænget 49
4293 Dianalund
21477425
tu-cln@sportsdykning.dk
Deltage i videreudvikling af hjemmesiden
Beslutning 06-2014: Godkendt
Ansvarlig: Mogens Braae

6. Eventuelt

