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

Brøndby den 4. november 2009

Referat
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009
Comwell Roskilde a-s
Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00

1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund

2.

Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning
Beretningen er udsendt

3.

Revideret regnskab fremlægges
Regnskabet er udsendt

4.

Budget fremlægges
Budgetforslaget er udsendt

5.

Valg af revisorer
Bestyrelsen indstiller Bjørn Meinert Küster og Tina Küster.

6.

Anmeldte Sager:
6.1. Ny struktur
6.1.1. § 6
6.1.2. § 18
6.1.3. § 26
6.1.4. § 33
6.2.1. Nedlæggelse af redaktionsudvalget
6.2.2. Oprettelse af kommunikationsudvalg
6.3. Sportsdykkerklubben Baracuda. Ophør af DSF kollektive forsikring

7.

Valg af formand for Appeludvalget
Klaus Vest, Dykanden. Genopstiller.
Bestyrelsens kandidat
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Hvis ny struktur vedtages:
8.

9.

Valg til bestyrelsen:
8.1.
Valg af Næstformand
Kim A. Hansen. Genopstiller ikke.
Kirsten Klaaborg, FRØ-Mandsklubben Kaj
Bestyrelsens kandidat.
8.2.

Valg af Økonomiansvarlig
Stig Lyngby, Holbæk Dykkerklub. Genopstiller.
Bestyrelsens kandidat.

8.3.

Bestyrelsesmedlem 2
Maria Livbjerg, Hvidovre fridykkerklub.
Bestyrelsens kandidat.

8.4.

Bestyrelsesmedlem 4
Karin Due har trukket sig.
Maria Kaspersen, Rødovre Sportsdykkerklub. Opstiller.
Bestyrelsens kandidat.

8.4.

1. Suppleant

8.5.

2. Suppleant

Eventuelt
9.1.
Allan Sørensen fra Ribe Dykkerklub Sælhunden
Orientering om problemer i Dykkerloven.
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Hvis ny struktur ikke vedtages:
10.

11.

Valg til bestyrelsen:
10.1.
Valg af Næstformand
Kim A. Hansen. Genopstiller ikke.
Kirsten Klaaborg, FRØ-Mandsklubben Kaj
Bestyrelsens kandidat.
10.2.

Valg af Økonomiansvarlig
Stig Lyngby, Holbæk Dykkerklub. Genopstiller.
Bestyrelsens kandidat.

10.3.

Valg af Eliteforaansvarlig
Maria Kaspersen, Rødovre Sportsdykkerklub. Opstiller.
Bestyrelsens kandidat.

10.4.

Valg af Ungdomsforaansvarlig
Maria Livbjerg, Hvidovre fridykkerklub.
Bestyrelsens kandidat.

10.5.

1. Suppleant

10.6.

2. Suppleant

Eventuelt
11.1.
Allan Sørensen fra Ribe Dykkerklub Sælhunden
Orientering om problemer i Dykkerloven.
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Punkt 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund
Ingen andre kandidater. Willy Rasmussen er valgt.
Willy takker for valget og tilliden.
Der bliver lavet et beslutningsreferat og det vil også blive båndet det der foregår her i dag.
Formalia er i orden i forhold til vedtægter.
§ 16 Det årlige repræsentantskabsmøde skal holdes i april med mindst 60 dages varsel og I skal have beretning,
regnskab og budget ud senest 30 dage før.
Ovenstående er overholdt.
De fremmødte er beslutningsdygtige.
I § 18 står der hvad dagsorden skal indeholde og det har Willy sammenlignet med den dagsorden der er udsendt.
Dagsorden indeholder de rigtige punkter.
Punkt 6, behandling af forslag. Ingen forslag mangler, alt hvad der er sendt ind er med.
Stemmetæller: Bjørn Küster og Claus Nielsen, Pingvinerne.
Mødet er lovligt indvarslet, og formalia er i orden..
Ordet gives til Michael A. S. Hansen.

Punkt 2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning
Beretningen er udsendt
DSF har igennem de sidste par år haft en truende sky hængende over os, vi har i bestyrelsen bestræbt os på at sørge
for at det ikke er gået ud over Jer medlemmer. Vi har forsøgt at fastholde et højt aktivitetsniveau der er kendetegnet
for DSF og som gør, at uanset om man interesserer sig for sport, er dykkere, foto, arkæologi, biologi, ungdom, eller
om man bare ønsker at få sportsdykkeren tilsendt, så har vi stadigvæk mulighed for at det kan lade sig gøre i DSF.
Vi har set en formindskning af DIF tilskud på op i nærheden af 600.000,00, alligevel har vi indtil nu kunnet holde
skansen uden kontingentforhøjelse eller nedgang i aktivitetsniveauet. Vi har endda formået at lave et mindre overskud. Det der er det unikke ved vores forbund, det er at vi er så rummelige. Det jeg elsker ved DSF i forhold til
andre specialforbund er at vi kan dyrke vores sport på utallige måder, uanset om vi er unge eller gamle så har DSF
tilbud til alle, hvis man kigger på andre specialforbund, for eksempel håndbold, fodbold m.m. så er hele forbundet
fokuseret på en sport, hvorimod DSF kan tilbyde utallige muligheder.
Bestyrelsen har i samarbejde med interne og eksterne rådgivere udarbejdet en vision for det fremadrettede arbejde.
Da det er en vision vil jeg ikke fremlægge den her under formandens beretning da vi ikke skal stemme om visionen,
men hvis der er nogen af Jer der er interesseret så vil jeg meget gerne fremlægge den under eventuelt.
Bestyrelsen vil også tilbyde Jer at komme ud i de klubber der måtte ønske det, og der fremlægge visionen og snakke
med Jer om den. Samtidig kunne repræsentanter for de specifikke udvalg også fortælle lidt om hvad de og DSF kan
tilbyde Jer medlemmer.
Bestyrelsen vil også forfølge de gode tiltag, som blandt andet Teknisk Udvalg har vist ved afholdelse af møder i
klubber rundt om i landet, måske spise en pizza sammen og derefter holde et almindeligt bestyrelsesmøde.
Det giver nemlig DIF tilskud.
I år skete lige nøjagtig det jeg frygtede da vi fik fridykkerne ind i DSF. Uanset hvor tit jeg har fortalt dem at vi er et
CMAS forbund bliver de ved med at fasthold, at hvis man skal noget indenfor Apnea, så skal det foregå i AIDA
regi.
I den forbindelse vil jeg fortælle at fridykkerne i august afholder et VM i Apnea i Århus i netop AIDA regi, de har
fået penge til at afholde det fra sponsorer, så det kommer ikke til at koste DSF en krone. Jeg synes det er rigtig godt
gået og i den forbindelse har DSF faktisk bidraget til at præsidenten fra CMAS og AIDA er mødtes og der er begyndt en dialog mellem de 2 organisationer, og det er vores mål at skubbe så meget på, at i løbet af de næste få uger,
så CMAS faktisk accepterer, at atleter fra et CMAS forbund kan deltage i AIDA mesterskaberne til sommer.
Jeg er ikke totalt optimistisk idet jeg mange gange har set CMAS gå et skridt frem og 2 tilbage, men vi har lov til at
håbe.
Bestyrelsen har deltaget i møder i Danmarks Idræts-Forbund, og jeg må sige at det eneste der er på dagsorden hos
dem er det IOC møde der kommer her til efteråret.
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Det er meget svært og næsten umuligt for et specialforbund som os at blive hørt i koret af de specialforbund med OL
discipliner, lige nøjagtig i år har regeringen afsat i omegnen af 450.000.000 til at tiltrække store sportsarrangementer
i Danmark.
Som jeg allerede har nævnt så har fridykkerne haft snablen dybt nede i den kasse.
Bestyrelsen i DIF har også givet mulighed for mere fokus på ikke OL discipliner idet Kulturministeriet har lavet en
politik der går ud på, at specialforbund der har potentiale, nordiske mestre, europamestre eller verdensmestre, også
skal støttes af Team Danmark, det vil vi så undersøge om vi kan komme ind under.
På grund af den omstændighed at det var Tunesien der skulle arrangere CMAS World Games ikke har kunnet løfte
opgaven, så har CMAS splittet eventen op i enkeltarrangementer, og DSF har modtaget et officielt brev fra CMAS
hvor de spørger om vi kan hjælpe dem med at afholde et officielt VM i Undervandsrugby.
Vi er netop i disse dage ved at undersøge muligheden for om dette kan lade sig gøre. Jeg kan i den forbindelse for
tælle at vi har fået et tilsagn fra Sport Event Danmark om, at hvis vi kan finde en by at være i så kan de give tilskud
op i en størrelsesorden der siger 300.000, og da vi har sat nogle penge af til World Games alligevel, så har vi faktisk
pengene til det, vi har også nogen der gerne vil hjælpe os med det, vi mangler bare et sted og være.
Vi har undersøgt muligheden for at udvide det eksemplariske samarbejde vi har mellem de 4 nordiske lande, Norge
Danmark, Sverige og Finland. Flere af de baltiske lande Estland, Letland, Polen, Holland og Tyskland, Irland er
også meget interesseret i at deltage i vores fælles nordiske samarbejde
Her tænkes primært på udveksling af erfaring og lærebøger, instruktørarbejde samt ungdomsarbejde, ligesom en
mere fælles stemme, potentiel stemme kunne give mere indflydelse i CMAS.
Nu vil jeg gerne takke Jer ude i klubberne som gør et kæmpe stort stykke arbejde, uden Jeres store uvildige indsats
kunne et forbund der hviler på frivillig arbejdskraft ikke eksistere. Derefter vil jeg takke udvalgsformændene for
deres gode ledelse af deres respektive udvalg samt bede Jer om at bringe bestyrelsens tak med tilbage til Jeres udvalgsmedlemmer.
Så er turen kommet til mine medbestyrelsesmedlemmer, jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskollegaer for den gode sparring og det gode samarbejde vi har haft i løbet af sidste år.
Desværre så mistede vi Karin Due lige her før repræsentantskabsmødet, hun har været så heldig at blive gravid og
forventer at nedkomme med en lille ny dykker hen på sensommeren og det har så bevirket at vores eneste suppleant
Maria Kaspersen er trådt ind i bestyrelsen, velkommen til Maria.
I den forbindelse vil jeg lige sige at graviditet ikke længere er en undskyldning for at træde ud af bestyrelsen.
På det nordiske møde i København i december forlod den norske præsident mødet hver gang vi havde en pause, gik
op til manden hun havde siddende på værelset, så gik hun lige op og ammede, det må også kunne lade sig gøre i
DSF.
Derefter vil jeg gerne takke Kim Hansen for det eksemplariske samarbejde som han og jeg har haft lige siden han
trådte ind i bestyrelsen, jeg ved godt at Kim ikke er den mest højtskrydende af bestyrelsesmedlemmerne, men han
har altid haft klare holdninger, og når jeg har ringet til ham, eller han har ringet til mig, været en god og meget vigtig, og utrolig loyal sparringspartner, tusind tak for det Kim.
Man siger jo, at, bag enhver mand med lidt magt der står der en kvinde, jeg har 3. Jeg vil gerne takke min kone
Hanne som sidder deroppe bag ved for det at jeg må få lov til at lave alt det her arbejde, frivilligt og ulønnet, og hvis
I vidste hvor meget at vores have trænger til noget, og vores biler og vores hus, men jeg er utrolig glad for at jeg får
lov til at lave det her i stedet for.
Derudover så har jeg Ingelise og Marianne, som styrer hvor jeg skal hen og hvornår jeg skal gøre det, og jeg vil
gerne takke Jer, dels for Jeres arrangement, dels for Jeres arbejdsindsats og sidst men ikke mindst for Jeres loyalitet,
I er vores frontlinie overfor de mange henvendelser om dette og hint som til daglig kommer fra vores medlemmer og
potentielle medlemmer, det er også Jer der må stå til mål til medlemmernes brok når hjemmesiden er nede og butikken ikke virker, tak for det.
Jeg vil også gerne se lidt fremad. Vi skal senere i dag stemme om et nyt sæt vedtægter, jeg vil ikke komme ind på
punktet nu, men blot fortælle Jer, at jeg håber på at vi kom i mål på en fornuftig vis så den nye bestyrelse kan komme til at arbejde med et sæt vedtægter der gør det muligt at styre DSF på en rimelig måde.
Angående styring, så må jeg lige fortælle Jer at jeg har talt med DIF’s bestyrelse, og jeg har undersøgt muligheden
for at få et lobbytilskud, og hvorfor nu det, simpelthen fordi jeg siden det første møde jeg var til i CMAS for 5 år
siden, hvor generalsekretæren i CMAS i parentes bemærket blev så rasende at han efter 2 minutters samtale rejste
sig og gik, men det gør man åbenbart de der sydlændinge.
Jeg har haft den tanke at jeg vil være med til at bringe CMAS ind i det 2100 århundrede, med andre ord så har jeg
tænkt mig at se hvor mange venner jeg kan samle over de næste 4 år, og så vil jeg stille op som præsident, generalsekretær, næstformand eller bestyrelsesmedlem i CMAS. Jeg lover at det ikke vil tage ekstra tid, da det vil foregå
primært på de møder hvor jeg alligevel deltager, og jeg vil stadig være i stand til at bruge de cirka 30 timer om ugen
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som jeg i øjeblikket bruger på DSF arbejde. Det eneste jeg håber i den forbindelse er at min chef aldrig finder ud af
hvor meget af min arbejdstid der går med DSF arbejde.
Tak for nu.

Dirigent
Så går vi over spørgsmål til formandens beretning, derefter går vi over til udvalgenes beretning som er en del af det
her punkt som hedder beretninger.
Alle henvendelser skal ske fra talerstolen.
Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub
Vi har læst beretningen med stor interesse fra både den udsendte og det Michael nu står her og siger, og der rejser
sig nogle spørgsmål.
Der står i den udsendte beretning at der har været en nettotilgang af klubber og medlemmer, og så er vi spændte på,
hvor mange er det?
Det vender vi tilbage til ved regnskabet.
Der står i beretningen at der har været arbejdet med nogle store sager, blandt andet DGI og DIF samarbejde, udvikling og drift af WEB, Gasaftale, forsikringsaftale og drift af DSF, så er det egentlig man spørger sig selv, hvad er det
for konkrete resultater der er opnået på de her områder.
Michael A.S. Hansen
Jeg tager lige WEBBEN først.
Den skulle have været oppe at køre, fik vi at vide, når nu man har en aftale med et professionelt firma så forventer
man at det er færdigt 1. april når det bliver lovet, men som I kunne se lige før så kom den op at køre i nat.
WEBBEN vises på storskærm.
I al den tid jeg kan huske tilbage, hver gang der har været noget med WEBBEN, hver gang vi har skiftet fra det ene
til det andet, nye hjemmesider, så har vi altid fået at vide: Det fikser vi, det kører bare i morgen, og alle Jer der måske har haft noget med EDB at gøre, I ved at det aldrig kommer til at holde stik, nu er den på storskærm og sådan
kommer den til at se ud. Der er virkelig nogen der har arbejdet på den. Vores WEB udvalgsgruppe har arbejdet virkelig hårdt på at få denne her hjemmeside op at køre og jeg håber på at den kan blive til glæde for Jer alle. Sådan ser
den ud nu og jeg er sikker på at der ikke er ret meget af det der virker lige nu, men her er i hvert fald forsiden.
Stig Lyngby
Gas aftale vil jeg ikke tale om på nuværende tidspunkt, det kommer til sidst i min præsentation, der vil jeg fortælle
om hvad vi har opnået.
Michael A.S. Hansen
På DIF´s årsmøde sidste år, der stillede Badminton, Håndbold, svømning og fodbold sig op og sagde at det her er en
god ide, men det kan ikke lade sig gøre i den nuværende form, der skal ske nogle ting. Det der er problemet i det her
det er, at DGI, altså de er ca. lige store, der er 270.000.000 til hver, DGI har en meget bred skare af medlemmer, de
har en hel masse lønnede mennesker som sidder ude i regionerne, eller i kredsene, og derfor var min ide, fint så kan
vi få kredsene ind af bagvejen igen. DIF forbundene de har alle superatleterne, de olympiske, alt det der, så derfor
synagien kunne være fin og det vil ske på et eller andet tidspunkt, men de store forbund som jo har noget at skulle
have sagt åbenbart, de er altså ikke parat lige nu, så det der er planen er at de planer efter at det er 2012, en sammenlægning.
Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub
Det lyder som om DSF hører hjemme ovre i DGI lige i øjeblikket.
Der står i beretningen at man har arbejdet i CMAS med nye vedtægter og det har været lidt frem og tilbage, men
hvad er det vi skal med nye vedtægter i CMAS.
Michael A.S. Hansen
Det der er begrundelsen for det, det var, at på sidste ordinær generalforsamling i maj sidste år, der præsenterede
præsidenten for CMAS et sæt nye vedtægter hvor han blev eneste konge, det kan man jo som formand støtte lidt,
han ville fremlægge 20 personer som han ville have at vi skulle stemme ind i bestyrelsen og så skulle han ellers bare
have lov til at smide dem ud hvis det passede ham. Det fik vi stemt ned, men samtidig så er det sådan at vi gerne vil
have CMAS til at gå lidt fremad, så i løbet af aftenen prøvede jeg at lave et ændringsforslag til næste dag, det frem___________________________________________________________________________________________________
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lagde de, og det blev vedtaget at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe bestående af en der var engelsktalende, en
der var spansktalende og en der var fransktalende, 13 mand blev det til. De knoklede som sindssyge for at lave et
sæt nye vedtægter. Det fik de lavet, fik det afleveret og så besluttede bestyrelsen at vi ikke skulle have en ekstraordinær generalforsamling alligevel.
Så sendte vi nogle vrede breve rundt fra hele verden, og så blev der holdt en generalforsamling her i januar måned.
Nu er det imidlertid sådan, som jeg sagde, også det er et skridt frem og 2 tilbage, så vores elskede præsident havde
været rundt i hele Sydamerika og samle stemmer, så dengang han kom til generalforsamlingen, så for det første så
blev det vedtaget i løbet af 5 minutter at vi skulle stemme om hele pakken, det vil sige at vi ikke kunne tage det
punkt for punkt og ikke som vi ville have haft det punkt for punkt, og for det andet så kunne jeg lynhurtigt se at det
ville blive stemt ned for han havde de der, jeg spurgte de der fra Sydamerika om de havde læst det, det havde de
ikke, de kunne bare ikke lide mig. Det er blandt andet derfor jeg bliver sur når jeg oplever sådan noget, og derfor vil
jeg lave det om, og det er derfor jeg bliver nødt til at forfølge det som jeg nævnte før.
Det der så sker, det bliver stemt ned og så har vi så halvanden dag mere og jeg stiller mig så op og siger, skulle vi så
ikke bruge resten af eftermiddagen i dag og måske dagen i morgen til at finde ud af hvad vej vi skal med CMAS.
Da vi kom tilbage efter frokost så var præsidenten gået og mødet blev opløst, sådan foregår det i CMAS, jeg er ked
af det.
Søren Arnvig. Roskilde Frømandsklub
Ja der bliver brugt en hel masse energi på det internationale arbejde her, spørgsmålet er så hvad de samlede resultater er, jeg synes ikke rigtig der bliver nogen.
Der står i den udsendte beretning at i samarbejde mellem bestyrelsen og udvalgene, har vi stadig mindre udfordringer, og det kan jo dække over mange ting, så mit spørgsmål går på, hvad er det for udfordringer, og hvordan vil de
blive løst.
Stig Lyngby
Det er sådan at vi heldigvis har nogle rigtig gode udvalg der har en masse på hjertet. Situationen er også den at vi får
taget mellem 5 og 800.000 af de midler som vi er vant til at få fra DIF, og der findes det der gamle udtryk, at når
krybben er tom så bides hestene lidt, og det er ikke slut for til næste år så kommer det værste, så vi har alvorlige
problemer med at få pengene til at slå til og tilgodese alle de ønsker som vores udvalg har.
Søren Arnvig. Roskilde Frømandsklub
Så det er et rent økonomisk problem det her, som jeg hører det.
Michael A.S. Hansen
Det her er selvfølgelig ikke bare et rent økonomisk problem, problemet det er også sådan som I ved, så er der nogle
udvalg i perioder der går lidt ned af bakke, det kan være fordi der kommer nye udvalgsformænd, det kan være fordi
nogle af bestyrelsesmedlemmerne træder ud eller på anden måde.
For eksempel så trådte vores appeludvalgsformand tilbage sidste år, og der havde vi en udfordring i at finde et nyt
udvalg fordi at de medlemmer der havde været i udvalget ikke ønskede at fortsætte, så vi har fået en ny appeludvalgsformand, og han har så også fundet nogle nye udvalgsmedlemmer, så det er sådan noget jeg tænker på når jeg
skriver det her.
Søren Arnvig. Roskilde Frømandsklub
Til sidst så kunne jeg godt tænke mig at høre, jeg ved ikke om det er interessant for alle andre, men der bliver lagt en
del timer i bestyrelsesarbejde, jeg kunne godt tænke mig at vide hvor meget tid de enkelte bestyrelsesmedlemmer
rent faktisk bruger på bestyrelsesarbejde i snit på en måned, har I nogen ide om det.
Michael A.S. Hansen
Jeg kan under ingen omstændigheder fortælle Jer hvor meget det er, jeg kan bare sige til Jer, at hvis jeg skal snakke
med Ingelise, så ringer jeg i arbejdstiden, hvis der kommer en mail fra en af Jer så svarer jeg på den, cirka en gang
om året bliver min kone træt af mig, så går det lidt ned.
Derudover så har vi de bestyrelsesmøder vi skal holde, og jeg er helt sikker på at de bestyrelsesmedlemmer der er,
de gør et rigtig godt stykke arbejde. Jeg ved ikke om resten af bestyrelsen har lyst til at fortælle hvor meget tid I
bruger?
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Stig Lyngby
Jeg ved ikke hvor mange timer jeg bruger, men jeg ved at jeg bruger godt og vel for mange, og specielt repræsentantskabsmødet som har meget med økonomi og regnskab, der er foråret en meget tung ting for mit vedkommende,
Og det gør så at jeg prøver og trække vejret når det ikke er op til repræsentantskabsmøder og budget, men der er
bare mange ønsker, der er mange ting vi gerne vil have af forskellig slags og forskellige aftaler kommer ikke af sig
selv.
Nogle aftaler kan vi bestemme, hvornår har vi energi til, andre kan vi ikke bestemme, som når vi for eksempel konstaterer at, når annonceindtægterne svigter i det mediebureau som vi har entreret med svigter, så har vi ikke noget
valg, så må vi i kedeldragten igen og ud og lave en ny aftale, det er ikke noget vi selv kan vælge, for så skrider økonomien fuldstændig i Sportsdykkeren, så der er altså nogle ting vi selv har indflydelse på, og så er der bare nogle
ting som vi må tage som de kommer.
Det skal også være sådan at der skal være plads til at man ikke kan yde lige meget altid for der er også andre hensyn
at tage, jeg ved godt at det er utænkeligt, men der er altså nogen af os der har familie.
Søren Arnvig. Roskilde Frømandsklub
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for det meget klare svar her.
Jeg har også nogle spørgsmål til vision og strategi, jeg ved ikke om det er det rigtige tidspunkt at tage det på, eller vi
skal tage det under eventuelt når vi snakker struktur der.
Ellers var det det jeg havde, tak.
Peter West, Fakse
Nu fik Søren gennemgået alt det der stod i beretningen.
Der var en enkelt ting jeg ikke kunne finde i beretningen og som jeg desværre ikke har noget med selve dykningen
at gøre, men som kan få nogle konsekvenser for os der dykker.
Michael belærte mig, da jeg lige snakkede med ham før mødet om at vi skal gå med kniv når vi dykker, det er et
krav, I har alle hørt at våbenloven er blevet strammet en hel del, eg her til sidst er straframmerne blevet forhøjet så
hvis man bliver antruffet med et ulovligt våben så kan man, efter forslaget hvis det bliver vedtaget, dømmes et års
fængselsstraf.
Det har noget med klingelængder at gøre, det har noget at gøre med transport til og fra det sted hvor man opbevarer
våbnet og det sted hvor man skal bruge det.
Der er det ved, at denne her våbenlov, den gælder for os alle. Det er muligt at der er nogen der ikke tror det.
Peter kom med nogle eksempler på forskellige knive.
Hvad er konsekvenserne for os?
Vi bør kontakte folketingsmedlemmerne og spørge dem.
Det de er ved at vedtage er for nogle få med dårlig omgang med knive inde i København.
Gør det ikke os der bruger en kniv til noget anerkendt ulovligt, eller kriminaliseret.
Så mit spørgsmål er, har bestyrelsen undersøgt det eller vil bestyrelsen undersøge det og gøre noget ved det.
Johan Nielsen, undervandsjagtudvalget
Det er sådan at man godt må bruge kniv hvis det er til et anerkendelsesværdigt formål, det vil sige at hvis man har
dykkerudstyr med så må man formode at det er et anerkendelsesværdigt formål, men hvis man går med en dykkerkniv uden dykkerudstyr i byen i København, så vil det blive tolket som et ikke anerkendelsesværdigt formål, så
længe man bruger den til dykning og har resten af sit dykkerudstyr med så tror jeg ikke det er et problem.
Peter West, Fakse
Det du siger, er selvfølgelig fuldstændig korrekt, man må opbevare den hjemme og bruge den på dykkerstedet.
Problemet opstår i transporten til og fra, hvis du afbryder din tur og går til bageren så er du klar til fængselsstraf,
sådan som jeg har læst det.
Michael A.S. Hansen
Det må vi selvfølgelig kigge på, og Peter det skal vi selvfølgelig gøre og jeg skal love dig at vi vil kigge på det i
næste uge.
Stig Lyngby
Jeg vil godt lige sige at jeg næsten er overbevist om at vi ikke behøver kigge på det, for det er der nogle andre der
gør for os, det betyder at brødkniven hjemme i køkkenet skal du have leveret, for du må ikke købe den nede hos
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Inmerco eller hvor du ellers kunne finde på at købe den henne, for den er nemlig også for lang, og hvis du transporterer den hjem og går ind til bageren så er du i nøjagtig samme situation, så det er ikke kun bundet til dykning.

Karl Gunnar Gregersen, Ribe Dykkerklub
I forbindelse med Michaels ønske om at stille op som CMAS præsident, det synes jeg godt nok er et enestående
optimistisk forehavende, ikke at jeg ikke tror at han kunne være kvalificeret fordi, hvem som helst herinde vil være
mere kvalificeret end dem der sidder der i forvejen.
Nu har jeg været med i bestyrelsen i det her foretagende siden 1985 og indtil 2002, har deltaget i et hav af CMAS
møder som Michael lige har beskrevet, og som han også skriver i sin leder, så foregår det sådan at alt der ligger bare
lidt Syd for Kongeåen, de støtter sære ting, nepotisme og sådan nogle ting, og jeg har også i barnlig naivitet engang
rejst et forslag om at afskaffe nepotisme indenfor CMAS, de kiggede fuldstændig vantro på mig, selvfølgelig ansætter man sin kusine, sin fætter og sin onkel, det gør man, og det gør man hvis man kommer Syd for Kongeåen, og når
man som præsident vil have et eller andet igennem, så rejser man verden rundt til alle sine venner og får dem til at
støtte sig, og de er da nærmest ligeglade, bare de møder præsidenten, det er der en enestående prestige i, syd for
Middelhavet især, for dernede kan man gennemføre hvad som helst, specielt fjernøsten og vi har sådan indenfor
vores lille andedam set hvad det koster af rejser hvis man vil have en international post, og selvom Michael kan få
DIF støtte så tror jeg ikke DIF støtten vil række til at tage rundt i samtlige sydamerikanske lande, hele fjernøsten og
samtlige afrikanske lande der er medlem af CMAS for at få deres støtte, specielt ikke når man kommer ind fra sidelinien som Michael skal gøre.
For ca. 10 år siden, der havde vi noget nær det mest kvalificerede bud på en formand for Teknisk Udvalg indenfor
CMAS, nemlig Jørgen Friis, han havde været næstformand i massevis af år, stort set alt hvad der var produceret af
kvalitet, og indenfor tidsrammen, det var lavet af Jørgen Friis, da han stoppede var det ligesom indlysende at han
skulle vælges som formand, men blev han det, nej han havde nemlig alt for få venner, og det er jeg bange for Michael, du har kun været med nogle få dage målt med CMAS målestok, du har alt for få venner og det vil koste alt for
meget at få dem, men jeg tror du skal droppe det, men arbejd alt hvad du kan for at forbedre CMAS, det trænger de i
højeste grad til, men jeg er bange for at du vil bruge en masse spildt tid.
Michael A.S. Hansen
Tak for det, det vil jeg overveje ganske kraftigt.
Det som skete med Jørgen Friis det var blandt andet en af grundene til at jeg gerne vil ændre noget i CMAS.
Jeg var til stede, og de der kendte Jørgen Friis ved hvilken utrolig kompetent person han er, og se ham blive vraget
bare fordi vi ikke lige havde snakket med de rigtige og ikke havde stemmer nok, var fuldstændig vanvittigt og det er
det jeg gerne vil ned og ændre.
Det kan godt være jeg ikke når at blive præsident og det kan også godt være at jeg ikke får så mange venner, men et
eller andet sted synes jeg også det er lidt sjov, bare jeg hopper op på ryggen af præsidenten så kommer han her, og
det var han i marts måned og havde et møde med præsidenten for AIDA, så lidt kan vi godt flytte.
Gitte Sommer, Polyfemos
Hvorfor er det lige vi bruger så meget krudt og kræfter på CMAS, hvis det kun er negativt?
Michael A.S. Hansen
CMAS er vores verdensorganisation, CMAS er der hvor vi har sporten. Jeg ved godt at 99 % af Jer der sidder her i
dag er dykkere, men vi har altså også nogle sportsgrene og vi får stadigvæk en hel del DIF tilskud, og det får vi fordi
vi er medlem af en verdensorganisation, og selvfølgelig skal vi jo også prøve på at påvirke dem og selvfølgelig skal
vi ikke bare snakke CMAS, det var faktisk også kun en bisætning det jeg sagde, og det er noget der skal ske om 4 år,
så lad os endelig snakke dykning og DSF.

Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub
Michael du vil gerne ind og arbejde i CMAS for at bringe dem ind i der 2100 år hundrede, skal vi ikke starte med
DSF mens du stadig er formand.
Ja det er en meget flot skal (der blev peget på hjemmesiden), men vi vil også gerne se noget indhold.
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Michael A.S. Hansen
Selvfølgelig skal vi det og hvis I ikke mener vi gør det godt nok så er der jo altid mulighed for at stille op, men jeg
vil gerne så lang tid jeg kan, og så lang tid I har tillid til mig, så vil jeg gerne fortsætte med at bringe DSF ind i det
2100 århundrede.

Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub
Hvordan får man DSF ind i det 2100 århundrede?
En ting er at man laver en flot hjemmeside, flot design, men hvad med de interaktive funktioner, hvad med online
bestilling af de forskellige ting, hvordan kommer vi videre med det, hvornår begynder bestyrelsen og bruge moderne
IT teknologi aktivt i stedet for at holde et hav af møder.
Michael A.S. Hansen
Med hensyn til at holde et hav af møder så er det sådan at vi forsøger at komme ind i det 2100 århundrede, vi har
kun afholdt 4 fysiske bestyrelsesmøder i år, resten har været telefonmøder.
Så vi prøver at spare lidt penge på den konto, og vi prøver på og flytte DSF. Vi har arbejdet rigtig hårdt med denne
her hjemmeside for at få den op. Vi har afsat 130.000,00 til det. Den skulle være oppe 1. april.
Jeg vil gerne give ordet til Kirsten som har arbejdet rigtig meget med det her, så hun ved hvor langt de er kommet.
Kirsten Klaaborg
Det er fuldstændig rigtigt, det er kun en skal og nedenunder ligger den gamle hjemmeside. Som det tidligere er sagt
så skulle den være oppe at køre den 1. april i år. Det gik ikke som planen fordi det var kompliceret at flytte fra den
ene til den anden.
I forbindelse med flytning af domæne gik butikken ned og det var årsag til at al det hele er blevet skubbet da der
blev arbejdet på at få butikken op at køre, da vi sælger en del materialer som folk ude i landet skal bruge.
I dag fik vi forsiden op at køre så vi kunne vise hvordan det ser ud, men der arbejdes stadig på at få alle links og
funktioner til at virke, og lige så snart det er oppe at køre så kommer der en opgave til alle udvalg og klubber. Alle
udvalg skal ind og opdatere mange ting i forhold til den nye side.
Alle klubberne skal ind og kontrollere om deres kontaktpersoner og links er rigtige. Klubberne har yderligere den
mulighed at bruge hjemmesiden som deres egen hjemmeside, og bygge en hel hjemmeside op som deres egen, som
de har lyst.
Hvis klubberne har en hjemmeside som I ønsker at bibeholde, så kan I linke til den som I har i forvejen.
Rom blev ikke bygget på en dag. Vi har mødt nogle problemer som tog lidt længere tid end vi havde regnet med,
men der arbejdes ihærdigt på sagen.
Der vil i fremtiden være en web gruppe som tager sig af og kommunikere omkring udviklingen og vedligeholdelsen
af det, og en web master som tager sig af det tekniske, og har I problemer med at logge ind, så er det web masteren
som I skal kontakte.
I bør alle sammen have fået et login, men hvis I ikke har det så må Jeres kontaktperson bede om et, og samtidig få
support til de funktioner der berører Jer.
Nicolaj Johansen Havbasserne
Det kan godt være at det her ikke har noget med beretningen at gøre, men det vedrører trods alt IT delen.
Det er sådan at nogen af os er rimelig aktive på dykkerforum, og vi har lavet et diskussionsforum.
Formanden har nævnt at han ikke har tid til at svare på spørgsmål, men han opfordrer til debat på mail, men det har
intet med debat at gøre, og jeg vil håbe der bliver lavet et forum så folk kan komme til at diskutere.
Der er p.t. ikke noget almindelige dykkere kan snakke sammen på i DSF regi, det foregår kun andre steder, og der er
altså en udmelding fra DSF, at man ikke vil overvåge eller deltage.
Michael A.S. Hansen
Der er 24 timer i et døgn og man bliver nødt til at prioritere sin tid, og hvis jeg skal til at overvåge det og svare hver
gang der er en eller anden der skriver et eller andet på nyhedsgruppen, så kan jeg ikke lave andet. Det ønsker jeg
ikke, sådan er det.
Der vil selvfølgelig blive mulighed for at lave et debatforum på DSF hjemmeside.
Hver gang jeg skriver et eller andet, så er det bestyrelsens mening, så er det bestyrelsen og ikke mig, så vil det blive
udlagt, at det er bestyrelsens holdning, d.v.s. at så skal jeg holde bestyrelsesmøde hver dag, ellers kan jeg ikke skrive
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der. Hvis jeg bare kunne skrive som Michael og så var det det, så kunne jeg gøre det som jeg ville og så tit jeg ville.
Så ville der ikke være noget problem i det.
I det øjeblik jeg går ind i nyhedsgruppen så vil det blive lagt ud som DSF holdning, og kan I se hvad der kan blive af
problemer i det.
Det er ikke fordi jeg ikke vil i dialog med Jer, men jeg har ikke tid.
Hvis jeg får en mail adresseret til mig, så vil jeg svare som Michael, hvis det er officielt til formanden for DSF, så
vil I få en officiel holdning. Hvis jeg går ind i nyhedsgruppen vil det automatisk blive lagt ud som det er formanden
der skriver.
Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub
Det er ikke meningen med sådan et forum at det skal bruges til at klubberne kan kommunikere med bestyrelsen, det
der er meningen er, at klubberne skal kommunikere med hinanden og derved skabe netværk.
Det jeg hørte det var, at der blev mulighed for at lave et forum på DSF hjemmeside. Det ser vi frem til.
Kirsten Klaaborg
Det er taget til notat. Et forum på hjemmesiden vil blive bragt videre til webgruppen.
Dirigent
Der konkluderes at der ikke er flere spørgsmål til formandens beretning, og går videre til udvalgene.
Inden vi går videre så er antallet af klubber der er repræsenteret i dag: 37 klubber, og der er udleveret 100
stemmesedler til de 37 klubber.
Spørgsmål til:
Ungdomsudvalget
Gitte Sommer, Polyfemos
Jeg har ikke læst voldsomt meget på det her, men her i foråret blev der lagt et stævne for finnesvømmere og et UVRugby arrangement for børn, og der blev sagt noget om at det var 2 forskellige målgrupper, at det var lige meget om
det var samme dag.
Sådan har jeg det ikke i min klub, det er ærgerligt at vi bliver nødt til at vælge hvad for et af de 2 arrangementer vi
kører til. Vi ville gerne begge dele.
Var det en ting man kunne tage op i ungdomsudvalget?
Michael A.S. Hansen
Det behøver ungdomsudvalget ikke at svare på.
I går på bestyrelsesmødet blev vi alle sammen pålagt, inde på vores nye hjemmeside kommer der en kalender, og i
den kalender bliver alle DSF events skrevet ind, har vi fået ordre til i bestyrelsen. Så fra nu af kan I gå ind og se
hvad der kommer af events det næste år eller 2. Det vil være sådan at man altid kan se hvad der er.
På den måde kommer vi udover et dobbeltproblem.
Spørgsmål til:
Undervandsjagtudvalget. Ingen
Undervandsrugbyudvalget. Ingen
Finnesvømmerudvalget. Ingen
Fridykkerudvalget. Ingen
Arkæologiudvalget. Ingen
Teknisk Udvalg.
Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub
Jeg synes at vi har et problem i Teknisk Udvalg med at de ikke går og gør som bestyrelsen siger, jeg kan se i Teknisk Udvalgs beretning at de har en mand til næsten udelukkende til at redigere bøger, samtidig at manden i et referat fra DSF’s bestyrelse kan læse at bestyrelsen ikke ønsker at udvalgene fremadrettet selv skal redigere bøgerne.
Spørgsmålet er om der ikke er en konflikt her, det kan jeg godt tænke mig at få afklaret.
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Michael A.S. Hansen
Ingen konflikter. Det er også klappet og afklaret. Det er sådan at Teknisk Udvalg, de laver Teknisk Udvalgs bøger.
Det eneste vi gerne ønsker, det er at få det samme design i alle bøgerne. Det er udelukkende det designmæssige vi
kigger på her, og det er der klappet kage på mellem bestyrelsen og Teknisk Udvalg.

Spørgsmål til:
Biologiudvalget. Ingen
Fotoudvalget. Ingen
Redaktionsudvalget. Ingen
Appeludvalget. Ingen
Dirigent.
Ikke flere bemærkninger til beretningerne. Vi er færdige med punkt 2.

Punkt 2. Beretningerne er godkendt.

Punkt 3. Revideret regnskab fremlægges
Stig Lyngby
Der er medlemstilgang, og de her tal er ikke nogen vi selv finder på, det er klubbernes egen indrapportering, og de er
offentlig tilgængelige på DIF’s hjemmeside, så I kan alle sammen gå ind og kigge på dem, der er aldersfordeling og
kønsfordeling, der er mange gode oplysninger, og det har vi så leget lidt med, og jeg følger de her tal hvert eneste år
jeg har dem med, også fordi vi gerne vil vokse vores forbund, vi vil gerne have mange flere medlemmer ind.
Man kan altid diskutere hvordan, hvilken opgørelsesmetode der er den rigtige for der er noget afgang og tilgang,
hvornår måler man, jeg tror det her er et rigtig godt sted at gøre det, fordi det er de tal I selv rapporterer ind en gang
om året, og derfor vil det være det samme målepunkt hvert eneste år vi lægger frem. Vi er altså lige under 8.000
medlemmer og vi vil selvfølgelig gerne have mange flere medlemmer ind i DSF. Det er faktisk også drivkraften bag
den nye vision, som Michael vil tale om lidt senere.
Med hensyn til antallet af klubber så er det sådan at vi også har fremgang på klubsiden,
Der gemmer sig lige et par ting nedenunder de her tal som man ikke lige ser ved første øjekast, og det er at vi har
haft en masse meget små dykkerklubber, hvor man kan sige at det var nogle gode venner der dykkede sammen og så
kunne de godt lide at være i DSF, så lavede de så en lille dykkerklub, 10, syv, ni, elleve medlemmer, ingen ny uddannelse, ingen nye medlemmer ind, og mange af dem er blevet langt op i årene, har eksisteret længe, og en del af
dem har lukket og slukket, de har simpelthen lagt deres dykkeraktiviteter op, og til trods for at der er mange af de
der små klubber der er forsvundet som har eksisteret i lang tid, så er der kommet nye klubber til, og det er også en af
de opgaver som bestyrelsen har lagt sig i selen for at tage ud og fortælle de klubber der ikke er medlem af DSF om
hvad det er vi render rundt og laver, og Maria og jeg var selv på besøg i Odsherred Dykkerklub her for ganske kort
tid siden, ude og fortælle om hvad det rent faktisk er vi render og laver i DSF. Det vil vi fortsætte med at gøre hen
over året, og der kommer også et par andre gode anledninger til at komme meget langt ud i klubberne igen, og det
vil jeg vende tilbage til når vi snakker om de nye aftaler der er på vej.
Det var hvad jeg havde tænkt mig at sige om antallet af medlemmer og antallet af klubber.
Hvis der er nogen af Jer der har interesse i det så kan jeg anbefale at gå på DIF’s hjemmeside for de er segmenteret
rigtig godt op, man kan hente rigtig mange oplysninger i det.
Jeg har en enkelt ting jeg vil sige mere, det er aldersdemografien, det er det eneste sted hvor det er lidt trist, der er
fremgang på juniorsiden, så vi lykkes altså med de ungdoms initiativer vi laver, vi kan nok godt lykkes endnu bedre
med dem ved at være endnu bedre fremme i skoene, men det helt tydelige er de 18 til 25 årige som går andre veje og
dem skal vi have ind i vores forbund, anderledes kan det ikke være.
___________________________________________________________________________________________________ 12
Idrættens Hus
Telefon:
43262560
Brøndby Stadion 20
dsf@sportsdykning.dk
2605 Brøndby
www.sportsdykning.dk

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

Regnskabet 2008
Jeg laver regnskabsaflæggelsen på samme måde som sidste år. Det jeg gør, er at jeg sammenligner med år tilbage så
I kan se hvad der har været budgetteret de pågældende år, og hvad der har været forbrugt, og hvis der er nogle væsentlige afvigelser fra det, så er der indsat kommentarer om hvad der er bag afvigelserne.
Som I kan se så er indtægterne fra DIF på 1,8 million, og det går støt og roligt nedad på grund af den nye fordelingsnøgle der er introduceret. Det kan vi ikke gøre ret meget ved for det er en stor politisk beslutning som vi er en
uendelig lille spiller i, og det er selvfølgelig også derfor det er specielt svært og være DSF i de her år fordi der bare
bliver færre penge hvert eneste år fremover, men der er selvfølgelig også nogle lyspunkter, og et af lyspunkterne er
her, og det er takket være Ingelises kradse måde at håndtere vores banker, så har vi faktisk fået dobbelt så mange
rentepenge ind i år, ved kun at binde vores midler en uge af gangen, for så får vi faktisk rentetilskrivning en gang
om ugen i stedet for en gang om måneden, og når man begynder at regne lidt på det så kan man altså se at man får
flere rentepenge ud af det.
Kontingenter stiger også lidt, vi prøver at budgettere konservativt, for det er bedre at blive positivt overrasket, men
når vi bliver flere medlemmer skal vi også have flere kontingentkroner i kassen.
Annonceindtægter, så kunne man stille sig selv det spørgsmål, hvad foregår der her fordi I budgetterer helt vildt i
2007, det var fordi vi prøvede at øge Sportsdykkeren til 8 udgivelser i stedet for 6 udgivelser om året for det ville
give nogle flere annonceindtægter, og vi var også oppe og lave 8, men vi kunne også konstatere at arbejdsmængden
ved at producere 8 var så stor så det ville man ikke kunne klare på frivillig basis, så vi har været nødt til at bakke
tilbage på 6 udgivelser, og oveni det så har vi været nødt til at skifte mediebureau, fordi de ikke har leveret varen, de
har ikke leveret den omsætning som de har lovet os, og det er så sket, men det gør så at der mangler selvfølgelig
nogle annoncekroner i kassen, og derfor har Sportsdykkeren været lidt dyrere i år, og jeg vil så også sige at det bliver sidste år at vi laver opgørelsen for annonceindtægter på denne her måde, og det er fordi den er lavet som den
altid har været lavet, problemet er bare at vi faktisk skal trække provisionen ud af annonceindtægten, så det gør at vi
faktisk er endnu lavere nede i indtægt, og det gør så at Sportsdykkeren bliver endnu dyrere, så i regnskab og budget
fremover der laver vi det på en ny måde sådan så den annonceindtægt vi får, der fratrækker vi bureauprovisionen
som omkostning for det giver et mere retvisende billede af hvad Sportsdykkeren koster os.
Ungdomsudvalget
Den kvikke iagttager vil opdage noget mærkeligt her fordi tallene stemmer faktisk ikke overens, der står i det udsendte materiale 194.500, det skyldes en sammentællingsfejl i Excel budgettet for 2008 hvor ungdomsudvalget stod
til 154.500, men fordi der ikke var talt ordentlig sammen var der glemt 40.000, så der er reelt ikke noget væsentligt
overforbrug, der er en gammel sammentællingsfejl, så derfor er der denne divergens og det der vises er det tal der
bliver budgetteret med, med sammentællingsfejl 154.500, men hvis man går ind og kigger på ungdomsudvalget
budget for sidste år så kan man se at der er 40.000 med, men sammentællingen er bare forkert, så ungdomsudvalget
er stort set på niveau omkostningsmæssigt i regnskabet.
Undervandsjagtudvalget
De har været aktive, der er kun en enkelt ting de ikke har fået afholdt og det er et landsdækkende stævne, så derfor
er der brugt lidt færre midler.
Undervandsrugbyudvalget
Har fået nogle ekstrabevillinger til U21 konkurrencer, og til dommeruddannelse og så har de brugt 10.000 på PR for
at få mere gang i ungdom, og der må man nok sige at udvalget gør et stort arbejde i ungdom, og har stor succes med
det, så mange tak for det.
Finnesvømmerudvalget
De har været lidt i krise, ud af 7 aktiviteter er der kun gennemført 2, og det prøver vi selvfølgelig at støtte op om så
vi får flere aktiviteter i udvalget i det kommende år.
Fridykkerudvalget
De rykker helt vildt og det er jo dejligt, de har fået nogle ekstrabevillinger fordi de har lavet noget fællesaktivitet
med undervandsjagtudvalget, det er jo faktisk gået op for alle mulige andre udvalg og klubber, at de der fridykkere
de kan faktisk bruges til noget, de kan faktisk lære os at holde vejret. Specielt når man er undervandsjæger der er det
en rigtig god ting, så der er meget gavn og glæde af hinanden i den sammenhæng.
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Arkæologivalget
De har ikke brugt så mange penge, der har ikke været så mange kræfter i år, så der har været rimelig mange aflysninger af aktiviteter.
Teknisk Udvalg
Ligger hvor de skal på niveau, de har gennemført deres ting.
Biologiudvalget
De har været meget aktive, de har så været lidt ramt af at de budgetter de har laver ikke helt har kunnet holde indenfor rammen, så der er blevet brugt en 7.000 til 8.000 mere på de arrangementer som var planlagt.

Fotoudvalget
De har 2 aflyste aktiviteter, og der har været lidt utilfredshed med den økonomiske ramme, det håber vi der er rodet
bod på, sådan så vi får et gennemført DM i 2009.
Redaktionsudvalget
De har været nødt til at bruge lidt ekstra midler end planlagt for midt i det hele var vi nødt til at fyre det mediebureau som ikke leverede de annonceindtægter som de havde lovet os. Vi måtte finde et andet og få en aftale forhandlet på plads.
Sportsdykkeren
Omkostningerne kommer som sagt ned for det niveau som vi kiggede ind i var 8 udgivelser kontra 6 udgivelser og
vi har så nogle annonceindtægter og vi har en total kost på 545.000 og årsagen til at jeg ikke ønsker at gøre det her
op det er at annonceindtægterne ikke er renset for provision, og den skal trækkes fra, og det bliver Sportsdykkeren
så det dyrere af. Den måde vi budgetterer og laver regnskab på til næste år vil der blive taget højde for de ting så den
omkostning Sportsdykkeren er for os, vil give et retvisende billede i regnskabet.
Bestyrelsen
Har afholdt lidt ekstra ting, der er bevilget et nordisk møde og så en ting som vi er vildt sure over det er, til trods for
at vi er blevet lammetævet økonomisk af DIF, så tillader de sig også at fjerne tilskuddet til de mennesker der påtager
sig internationalt arbejde, og vi er ikke blevet spurgt om det, der er ikke blevet stemt om det eller noget som helst,
det er bare kommet sådan lodret at de her mennesker kan ikke længere få tilskud. Oven i købet på en sådan måde at
vi ikke engang havde mulighed for at budget lægge det. Jeg er rigtig ked at jeg ikke har mulighed for at deltage på
DIF’s budgetmøde, for jeg synes det er fuldstændig uacceptabelt. Først laver man en ny fordelingsnøgle som lammetæver os og fjerner et eller andet sted mellem 500.000 og 800.000 fra os, og så tager man det tilskud væk til de
internationale aktiviteter hvor vi har meget stor succes med at få ting og sager igennem som gavner vores sport, det
er bare for dårligt.
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper
Ligger på niveau
Medlemsudgifter
De har været lidt lave, og det skyldes primært at en udstilling eller et arrangement Copenhagen Aktive blev aflyst og
ikke gennemført og derfor er midlerne ikke brugt.
Administrationen
Ligger på niveau
Personaleudgifter
Ligger på niveau
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Materieludvalget
Er sluppet lidt nådigt igennem 2008, fordi der ikke kom nogle hovsaer.
Vi har besluttet at være selvforsikret så vi betaler ikke for udskiftning af motorer hvert 3. år, vi tager reparationen
når den kommer, og der har vi været så heldige at vi ikke har fået nogen ekstra udgifter i år.
De kollektive forsikringer
Ligger på niveau
Nye Tiltag
Der blev bevilget 45.000 til Trimix uddannelse, og de første kurser kommer til at køre henover sommeren her.
Den frie egenkapital er 2.051.000 og vi besluttede for temmelig lang tid siden at vi skal holde os over 1.500.000 i
egenkapital, og det er nok ikke nogen dårlig ide når vi skal ind i yderligere reduktion fra DIF, at vi har lidt på kistebunden til at gøre godt med. Det gør i hvert fald at vi har lidt mere soft landing til vores udvalg når vi mangler pengene.
Hvis vi prøver at kigge på årets resultat, så står der i det oprindelige budget minus 11.000, der skulle have stået minus 51.000, vi havde en fejl i ungdomsudvalget.
Vi kommer så med et resultat på plus 188.000 og det gør vi fordi vi har fået noget ekstra DIF tilskud, vi har fået
ekstra renteindtægter og butikken har løbet nogle flere penge hjem til os, og Biblioteksstyrelsen har givet noget mere
portotilskud, og det gør så at vi i forhold til det oprindelige budgetterede har vi fået 300.000 ekstra ind, og selvom vi
har brugt lidt ekstra penge er der stadigvæk 188.000 i overskud som årets resultat for 2008.
Spørgsmål til regnskabet.
Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub
Dengang for 25 år siden, da jeg startede i DSF, da var jeg også til et Rep.møde og det irriterede mig at der altid var
en fra en eller anden klub der stillede sig op og brugte al tiden med at spørge om alle mulige åndsvage ting, og nu
har jeg prøvet at spotte hvem det var, og det er gået op for mig at det var mig.
CMAS ikke længere tilskud, i 2008 kostede det os 20.000, hvor meget regner man med at skulle bruge næste år, og
er det værd at bruge så mange penge på de resultater 2 skridt frem og et tilbage, eller er det omvendt.
Michael A.S. Hansen
Nu er det sådan at det er delt op i to. Det er sådan at hvis man har en international post, eller hvis man tager til et
internationalt møde som repræsentant, så får man stadig DIF tilskud. Det vil sige mig som formand for EUF, det
betaler DIF, hvis jeg tager til et CMAS møde det betaler DIF, det kommer ikke til at belaste DSF, men vi har følt i
bestyrelsen at der er vigtigt at have fingeren på pulsen og fortsætte det gode arbejde som Jørgen Friis gjorde, derfor
har vi en mand siddende i Teknisk Komite så vi er sikre på at vi er helt oppe på bidet med hensyn til standarder, at vi
er helt oppe på bidet med hensyn til hvad der sker i CMAS, fordi selve dykkeruddannelsen og vores certifikater, det
skal bare køre, og derfor har vi besluttet i bestyrelsen at vedligeholde det, og det må vi så betale ud af vores egne
penge.
Det var punkt et, punkt 2
Vi har også for at sige det ganske klart en stor interesse i og vedligeholde vores sportsgrene, og til det formål der har
vi siddende en komitepræsident Søren Neubert. Jeg glemte lige at sige at det er Flemming Holm der sidder i Teknisk
Komite i CMAS. Søren Neubert er præsident for Undervandsrugbykomisionen i CMAS, så der har vi altså også
indflydelse og en der arbejder på at udbrede sporten, og endelig har vi så i år forsøgt at få Søren Petersen ind i Undervandsfoto komisionen og så må vi se om vi kan få noget indflydelse der også.
Det er altså de rejser som de tager ud på, og der er en 2-3 stykker om året, det betaler vi i DSF, men alt hvad jeg
laver det belaster ikke os.
Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub
Det kan være det skal regnskabsføres anderledes for der står faktisk en udgift på 20.000 på bestyrelsen og ikke på de
ekstra tiltag i CMAS.
Der står i regnskabet at der er brugt 8.000 til Sverige 50 år, hvad dækker det over.
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Michael A.S. Hansen
Som jeg har sagt i mine beretninger altid, så er vores gode nordiske samarbejde utroligt vigtigt for os, vi har blandt
andet sammen med Norge, Sverige udviklet den 1*, den 2* bog og den 3* kommer til jul 2010, så i den forbindelse
har bestyrelsen været til 50 års fødselsdag i Sverige.
Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub
8.000 kroner, det er jo ikke en del af det internationale arbejde det her, som vi får DIF tilskud til.
Jeg undrer mig over 8.000, det var et en dages arrangement i Lysekilde, det er der vi andre plejer at give 800 for en
weekend.
Michael A.S. Hansen
Nej det var det ikke, det var et 2 dages arrangement i Stockholm. Det der var i Lysekilde det var for dykkerne, det
der var i Stockholm det var for alle pingerne.

Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub
Det forklarer så prisforskellen.
Så kan jeg se at i regnskabet for bestyrelsen, så har man brugt sammenlagt omkring 140.000 på møder, der er omkring 10 forskellige mødetyper, arbejdsmøder, arbejdsgruppemøder, visionsmøder, strategimøder, jeg synes 140.000
det lyder lidt i overkanten, er de vel brugt de penge?
Michael A.S. Hansen
Nu kan I jo se visionen, og se om det er en god vision vi har lavet, om vi har spildt Jeres penge.
Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub
Det er meget sjovt når vi snakker vision så er der brugt 62.000 på et udvalgsseminar hvor der deltog 16 mennesker,
Det er omkring 4.000 pr. person for et arrangement der startede lørdag formiddag og en overnatning og en frokost.
Stig Lyngby
Jeg ved ikke lige hvad du hentyder til. Det er jo sådan at bestyrelsen kommer fra alle steder i landet og der er jo
godtgørelse efter gældende regler og det bliver lagt oveni prisen, og lige nøjagtig til visionsseminaret der havde vi
en ekstern person til at vejlede processen sådan så vi kom godt og effektivt igennem dem.
Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub
Så kan man jo fristes til at spørge om hvad sådan en ekstern person kostede, men det er nok givet vel ud her. Ja så er
der jo også brugt 100.000 på WEB og det har vi jo set resultatet af.
Andre spørgsmål til regnskabet
Bent Nielsen, Frømandsklubben Kon-Tiki
Du nævnte alt det med mediebureauet, jeg er bare nysgerrig efter, hvor meget udgør den provision, og til almindelig
forståelse for de forskellige arrangementer, principperne for at deltage og deltagerbetaling, og det er fordi der er
meget stor forskel på deltagerbetaling i forhold til arrangementerne. UV-Rugby har til Nordisk Mesterskab kun en
deltagerbetaling på 600, så det er bare lige, hvad er principperne for deltagerbetaling egentlig?
Du kom lidt hurtigt igennem egenkapitalen, der var afsat nogle penge til særlige formål, ikke brugte formål, det vil
jeg da gerne høre en anelse om.
Stig Lyngby
Ja mange spørgsmål på en gang, lad os starte med det sidste først. Den egenkapital som vi opgør her, det er det vi
kalder fri egenkapital, det er det som vi som forbund kan råde over, alle de andre poster er opgjort og de er øremærket til helt specifikke formål, og er ikke fri egenkapital, så derfor giver det ikke meget mening og snakke om nogle
penge som vi reelt ikke kan bruge fordi de er afsat til noget andet, så det er årsagen til at egenkapitalen er opgjort på
den måde som den er.
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Vi gør det at vi sparer sammen, og de store arrangementer er typisk hvert andet år, så i steder for at få sådan et ordentligt slag oven i nødden, så sparer vi sammen så vi tager halvdelen det år hvor der ikke er noget arrangement, og
halvdelen det andet år, det er det der er taktikken bag det og CMAS stævne er i virkeligheden et kæmpe stort stævne
der går på tværs af alle idrætsgrene, derfor er det meget dyrt, men til gengæld er der kun et af dem, og det er derfor
vi har sat 300.000 af til CMAS stævne, og det er så i år det falder, så derfor så det beløb skal allokeres i år.
Aktivitetspuljen, ja lad mig lige forklare det, det er sådan, vi giver ikke det her panik brug af penge i sidste øjeblik
så vi får kulørte lamper og T-shirts fordi vi ikke har brugt midlerne, så hvis en aktivitet ikke bliver afholdt så har
udvalget en mulighed, nemlig at søge ompostering indenfor eget budget til et nyt arrangement, det må de gerne,
gider de ikke gøre det så er pengene til fri disposition, så det er sådan en måde at få udvalgene lidt mere op på lakridserne, og så sker der også det, at selv om vi gør os vores hæderligste anstrengelser, så kan vi ikke altid budgettere med alting. Nogen gange dukker der et eller andet op som vi ikke kan forudse, så det er en lille ekstra buffer hvis
der er en eller anden god ide, eller et knaldgodt arrangement, så er der nogen midler at gøre godt af der, vi kunne
godt have tænkt os nogle flere midler i aktivitetspuljen baseret på vores erfaring, men det var hvad der kunne blive
til når vi skulle have det hele til at hænge sammen.
Så har vi jo budgetteret med et underskud og jeg har jo selv personligt stået her og lovet på repræsentantskabsmødet
at store underskud det leverer vi ikke igen, det har vi gjort en gang for nogle år siden, men vi tør godt budgettere
med et lille underskud og vi får forhåbentlig nogle ekstra indtægter, det bliver ikke lige så mange fordi vi har været
lidt mere realistiske i vores budgetlægning. Jeg må nok sige at den voldsomme tilbagegang vi får i DIF midler tvinger os simpelthen til at lave en mere nøjagtig budgetlægning, vi kommer mere op på knivsæggen. Jeg har ikke andet
og sige om de punkter der er, men det er ikke nogen vi kan disponere over de er øremærket og besluttet.
Principperne for deltagerbetaling, der er det sådan at vi meget gerne vil have et homogent forbund der har ens regler,
derfor vedtog vi på et tidspunkt 80 % når det var bredde og 20 % i deltagerbetaling når det var elite.
Praktikken har imidlertid vist sig, at det ikke altid er lige smart, fordi når jeg så er elite, så har jeg jo krav på kun at
skulle betale 20 % til et eller andet arrangement langt væk, men hvis udvalget nu kun har penge så hvis jeg skal
deltage, så skal min deltagerbetaling op på 50 %, så skaber det et problem fordi der står at jeg kun skal betale 20 % i
deltagerbetaling, så er der den anden side af sagen og det er specielt UV-Rugby, specielt når beløbene bliver meget
små og der bliver rigtig mange af dem, så bliver der uforholdsmæssig meget administration i forhold til det vi får ud
af det, så det vi faktisk har lovet vores udvalg er, at vi går ind og kigger på det og genvurderer det og ser om vi kan
finde på en bedre måde at gøre det her på, og der er ingen tvivl om at jo flere penge vi giver ud i støtte til arrangementer, altså jo færre penge medlemmerne kommer til at betale des færre DIF kroner får vi ud i den anden ende, så
det er sådan en ond cirkel vi er i, men det er reglerne for nærværende.
Bureauprovision
Det er sådan at, det består af markedsføringsbidrag og det materiale vi skal bruge til at præsentere vores blad og
vores priser. Det består af en egentlig provision, og hvis jeg husker rigtigt så er den 25 % og så er der en bonus hvis
de laver rigtig mange annoncekroner så får de en større del af kagen så der er også noget gulerod i det.
Det vi har gjort det er at det bliver 0 sat hver 6. måned sådan så det er at få trukket annoncer ind hvert halvår der er
vigtigt sådan så det ikke bliver så bag tungt så vi skal have alle vores annoncekroner når vi når hen i december.
Det er vildt kritisk for så ved vi rent faktisk i utrolig lang ikke hvor mange annonceindtægter vi får ind.
Jeg kan så også sige at vi har været lidt hårdt ramt fordi vi har skiftet mediebureau nogle gange og de har lovet guld
og grønne skove, og da det så kom til stykket så har vi fået en kop og hoppe i, vi har simpelthen ikke fået det de har
lovet os, nu har vi så Mediebørsen og det ser ud som om det fungerer, vi kunne godt tænke os noget mere drive,
noget mere aggressivitet, og det ved jeg at der har Henrik været inde og snakke med dem om, for ganske kort tid
siden.
Dirigent
Flere spørgsmål til regnskabet
Så skal jeg spørge om der er nogen der ikke kan godkende regnskabet?
Det er der ikke.

Punkt 3. Det betyder at regnskabet er godkendt.
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Næste punkt på dagsorden

Punkt 4. Budget fremlægges
Stig Lyngby
DIF tilskud
Og igen her ved budget fremlæggelsen der har vi de foregående års tal, som vi kan sammenligne med, og som I kan
se så er det frie fald i indtægterne fra DIF i fuld fart og der er ingenting vi kan gøre ved det. Det er noget vi skal
finde ud af at leve med på en eller anden måde.
Renteindtægter
Det kan godt være vi kan få 100.000 i renteindtægter i 2009, men vi lader være med at budgettere med 50.000 og
heller ikke 100.000, vi lægger os sådan midt imellem, lidt op imod den tunge ende og håber vi kan få lidt ekstra
kroner i kassen, så vi budgetterer med 80.000.

Kontingent
Der tror vi også på at vi får flere medlemmer fordi den stigningstakst vi kan gå ind og læse af medlemstilgangen på
DIF’s hjemmeside kommer også til at fortsætte i 2009, men vi ved ikke hvor mange og vi ved ikke hvor meget, så vi
lægger os sådan lidt over hvad vi forventede at få sidste år og dog mere end det vi rent faktisk fik.
Annonceindtægter
Og jeg skal så sige at det er sidste gang vi præsenterer det på denne her måde, der har vi budgetteret med 446.000 i
annonceindtægter, og det tror jeg på at vi kan nå, og vi har også en god chance for at nå noget mere, jeg kan bare
ikke sige hvor meget, og det er ikke de milde økonomiske vinde der blæser i vores samfund, så det er lidt svært at få
penge ud af folk. Ulempen ved denne opgørelse er den måde vi har opgjort indtægten på, der har vi ikke modregnet
bureauprovisionen, så beløbet er bureauprovisionen for højt, men det laver vi om på fremover så vi får et mere retvisende billede af hvilke indtægter vi har og som sagt i en meget lang overrække har vi selv stået for at skaffe annoncerne, men jo flere annoncekroner der skulle i kassen des større arbejde blev det, og er der noget der brænder folk ud
så er det at sidde og ringe og ringe og følge op for at få de annoncekroner ind, og det er et kæmpe stort arbejde, og
jeg skal også være ærlig og sige, at vi kunne ikke fremadrettet finde en kompetent person der var villig til at gøre det
uden at få noget for det. Vi har spurgt mange og de spørger hvad giver I får det, og hvis vi ender der kan vi ligeså
godt tage et bureau, og det er det vi har gjort.
Ungdomsudvalget
Scorer en stor succes sidste år ved at lave et juniorlederseminar, ikke for børnene, men for de voksne, og her var der
lejlighed for de forskellige klubber at dele deres erfaringer og samle noget inspiration og det var en bragende succes
og derfor vil ungdomsudvalget gerne have det som en årlig tilbagevendende aktivitet, det stimulerer simpelthen
udviklingen af ungdomsarbejdet i de enkelte klubber. Så skal vi så bare have lokket nogle af de klubber, som ikke
har ungdomsarbejde, med ind i det her fællesskab.
Jeg kan så sige fra vores møde oppe i Odsherred Dykkerklub at der er utrolig stor interesse for det, de er allerede på
vej ud og købe flasker m.m., nu vil de bare i gang med det her ungdomsdykning og snorkeldykning.
Undervandsjagtudvalget
De har fået lidt flere penge der er EM i Algeriet.
Undervandsrugbyudvalget
De har fået lidt ekstra midler til landsholdstræning og igen U21 CUP.
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Finnesvømmerudvalget
Dem har vi ikke sat så mange penge af til fordi der er ikke så mange kræfter i øjeblikket, men vi vil arbejde stenhårdt på at få det tilbage i gear, og skulle det vise sig at der er kræfter til at lave flere arrangementer, så har vi stadigvæk aktivitetspuljen hvor der kan søges midler i til ekstra arrangementer.
Fridykkerudvalget
De har fået stort set midler som sidste år, og jeg vil gerne have lov til at rose dem lidt ekstraordinært fordi de har
skaffet en halv million tilskudskroner til huse ved at skaffe økonomisk opbakning til VM.
Den model kunne vi godt tænke os at brede ud i vores forbund og sørge for at vores andre udvalg, ikke kun rækker
hånden frem og siger hvor mange penge kan jeg få, men siger: du, nu skaffer jeg nogle penge herovre, hvad siger du
til det, kan du så give nogen ekstra, og det har de gjort med stor succes og vores kære formand han har allerede
kopieret det og skaffet 300.000 til et VM i Undervandsrugby, hvis vi kan finde et sted at afholde det, så I kan altså
se der er en direkte sammenhæng imellem det vi investerer i det internationale arbejde, og de resultater og de muligheder der kommer ud i den anden ende, og det er nødvendigvis ikke år for år, men resultaterne kommer på den lange
bane af det arbejde der bliver lavet.
Arkæologiudvalget
De har været lidt nede i en bølgedal og dem har vi også sat nogle penge af til, og hvis de mener de har hestekræfter
til mere så er der altid muligheden for at komme tilbage i aktivitetspuljen og søge lidt ekstra midler.
Teknisk Udvalg
De har fået lidt flere penge. De har utrolig meget brug for penge fordi de har mange gode arrangementer og projekter, og lider måske i virkeligheden meget af at de har mange penge og et stort udvalg og i virkeligheden så har vi
rigtig meget brug for at få fundet nogle flere midler så vi kan få endnu flere af de ting vi gerne vil, få gennemført.
Biologiudvalget
De har rigtig fået vind i sejlene, så de har besluttet sig for at de vil have et ekstra togt i år, derfor nogle ekstra midler
og igen, en af de få ting vi kan gøre noget for vores tilskud fra DIF af, det er jo ved at sørge for at komme ud i vores
klubber og fortalt om vores forbund, så det gør vi rigtig meget i, og det genererer direkte tilskud.
Så det kan vi kun opfordre til at alle hjælper med til.
Fotoudvalget
Der er et VM i 2009 og det koster selvfølgelig nogle ekstra penge.
Redaktionsudvalget
Der har vi været nødt til at skære en lille smule ned på, også fordi vi er en lille smule usikker på hvor mange annoncekroner der kommer ind, og vi har ikke lyst til at Sportsdykkeren skal blive en rigtig tung post på vores budget
igen, så derfor må vi styre lidt hårdt og lidt stramt.
Der er lavet en prognose nede i hjørnet på hvad vi har budgetteret Sportsdykkeren på i 2009, nemlig 950.000,
Så trækker vi lige provisionen fra inden vi regner annoncekronerne ud og så får vi 615.000 og vi har været under
400.000 i hvad Sportsdykkeren har kostet os, og det er jo gerne den vej vi skal, vi skal have det beløb vores gode
blad koster os til at falde i stedet for at stige.
Bestyrelsen
Kommer til at bruge lidt flere penge, for det første så har der været en ekstraordinært CMAS generalforsamling, som
Michael har fortalt om allerede, og der har været et møde mellem CMAS og AIDA, og jeg synes det må betragtes
som et overordentligt godt resultat af Michaels politiske arbejde, at han får 2 konfliktende verdensorganisationer til
at mødes i København, sådan så atleterne får chancen for at deltage i de samme verdensmesterskaber i steder for de
skal deltage i 2 forskellige verdensmesterskaber, så jeg synes bestemt der er resultater ud af det.
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper
Der har jeg ikke nogen specielle kommentarer
Medlemsudgifter
Det fremgår af budgettet for 2009
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Administration
Den bliver dyrere og det skyldes primært en ting. Der er kommet en ny lov der kræver at vi skal have en ny frankeringsmaskine, det er en elektronisk maskine der afregner online.
Kontingentet til EUF er steget en lille smule.
Personaleudgifterne
De er sat en lille smule op.
Materieludvalget
Har vi budgetteret til at ligge på ca. samme niveau som sidste år.
Kollektive forsikringer
Vil ligge på samme niveau som sidste år.
Vi havde ikke decideret nogen nye tiltag og ekstrabevillinger, som på nuværende tid er planlagt, så hvis der kommer
noget uforudset op, så skal de hente midlerne til det i aktivitetspuljen.
Så når året er gået skulle vi gerne lande med en fri egenkapital, den vi kan disponere over på lige under 2.000.000.
Resultatet for 2009 er budgetteret med et underskud på 110.000.
Vi får nogle ekstra indtægter, vi ved bare ikke hvor mange, vi kan sige at butikken kommer ikke til at give så meget
ekstra for vi har forsøgt at forbedre vores budgettering af vores omsætning i butikken lidt, så vi kan ikke forvente at
få 300.000 ekstra i 2009, men mon ikke vi lander på 100.000 til 200.000 ekstra, så er vi tilpas heldige så får vi et
lille plus for 2009 som helhed.

Dirigent
Et opklarende spørgsmål fra dirigenten om at der står i vedtægterne at det er repræsentanterne der fastsætter størrelsen af kontingent, og er det budget der er lagt frem uændret kontingent?
Budgettet er uden kontingentstigning.
Spørgsmål til budgettet.
Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub
Bestyrelsen igen, 300.000 til møder, og så en lille post på 15.000 til Team Rynkeby. Hvad er det?
Michael A. S Hansen
Team Rynkeby det er en velgørenheds event. Det er sådan at børnecancerfonden får penge fra Team Rynkeby. Sidste år blev der afleveret 1.500.000 til børnecancerfonden og får at bestyrelsen ville bevilge de penge til mig skulle
jeg tabe 15 kilo, jeg har til 1. August til at tabe 4 kilo mere. For øjeblikket der ligger jeg og træner ca. 50 km om
torsdagen og 100 km om søndagen, så de andre de er faktisk ude at køre 90 km i dag mens jeg står her. Hvis jeg ikke
når ned på 93 kilo pr. 1. August så skal jeg selv betale de 15.000 til Team Rynkeby.
Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub
Jeg har stadig ikke forstået det. DSF har en udgift på 15.000 for hvad.
Michael A.S. Hansen
Fordi vi gerne vil støtte børnecancerfonden.
Stig Lyngby
Jeg kunne godt lige tænke mig at komme med en lille tillægskommentar. Det er jo rent faktisk sådan så Michael er
jo ikke alene i det her game om at tabe kilo, det er der også en række andre vigtige mennesker der er, blandt andet
nogle af de mennesker vi skal tale med for at få politisk indflydelse i Danmark på dykkersporten og sjovt nok så
kommer Michael til at cykle ved siden af nogen af de politikere som har emner som er interessante for os, og det var
en chance der var rigtig god som vi ikke kunne lade gå fra os. Normalt så kan man ikke købe adgang til politikere
for penge, men man kan godt når man sidder på cyklen og motionerer snakke lidt hen over styret. Så ja kald det
lobbyarbejde, vi håber pengene er givet godt ud.
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Michael A. S. Hansen
I den forbindelse kan jeg sige at vi netop havde bestyrelsesmøde i går talt om et brev som undervandsjægerne har
forfattet, hvor de gerne vil have ophævet forbuddet mod fiskeri i Øresund, og det har vi så sendt til Eva Kjær og
tilfældigvis så skal jeg også køre med Eva Kjær.
Dirigent
Andre spørgsmål til budgettet. Nej
Er der nogen der ikke kan godkende budgetforslaget, herunder at der i budgettet er indarbejdet uændret kontingent
for 2009 i forhold til 2008.

Punkt 4 Så er budgettet godkendt.
Punkt 5. Valg af revisorer
Bestyrelsen indstiller Bjørn Meinert Küster og Tina Küster.
Bjørn Meinert Küster og Tina Küster er valgt.

Punkt 6. Anmeldte Sager:
6.1. Ny struktur
6.1.1. § 6
6.1.2. § 18
6.1.3. § 26
6.1.4. § 33

Punkt 6.1. Forslag til tilpasning af strukturen i DSF
Baggrund
Med den strukturændring, der blev vedtaget i 2004, blev der etableret en struktur med en syvmands bestyrelse og en
gruppe klubvejledere, der skulle stå for kontakten mellem klubben og forbundet. Der blev oprettet fire fora: Elite,
ungdom, sikkerhed og klub, og det var meningen, at fire bestyrelsesmedlemmer havde ansvar for, at foraene fungerede og arbejdede sammen. Det har siden vist sig umuligt at skaffe de nødvendige klubvejledere og vanskeligt at få
strukturen til at fungere. Der er derfor et behov for at forenkle strukturen.
Formål
Den nye struktur skal sikre, at forbundet kan drives effektivt og smidigt til størst mulig glæde for forbundets medlemmer. Der skal fortsat være fokus på udvalgenes arbejde, og koordinationen mellem udvalgene skal styrkes. Bestyrelsens opgave er i den forbindelse at sikre kommunikationen mellem bestyrelsen og udvalgene, så udvalgenes
arbejde bliver fremmet bedst muligt. Bestyrelsen skal ligeledes sikre, at bestyrelsens beslutninger meldes ud til udvalgene, så de kan implementeres i udvalgets arbejde samt, at ønsker/problemer/forslag fra udvalgene bliver behandlet hurtigt og smidigt af bestyrelsen. Endvidere skal bestyrelsen sikre, at udvalgene har koordineret deres aktiviteter
bedst muligt til glæde for forbundets medlemmer.
Udvalgene organiseres i seks søjler under hver sit bestyrelsesmedlem. Udvalgene skal fortsætte deres arbejde som
hidtil og skal forsat have en faglig forankring under ledelse af en udvalgsformand. Bestyrelsesmedlemmerne skal
blot fungere som bindeled mellem bestyrelsen og udvalgene og om nødvendigt mellem udvalgene for at sikre, at de
beslægtede udvalg altid har koordineret deres indsats.
Det er meningen, at alle bestyrelsesmedlemmer får faste opgaver og klare ansvarsområder, så det derigennem kan
sikres, at den samlede beslutningsproces i bestyrelsen bliver så smidig som mulig og giver bestyrelsen mulighed for
at arbejde overordnet strategisk.
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Forslag til tilpasning af strukturen
Forbundet skal ledes af en syvmands bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en økonomiansvarlig og
fire bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsens ansvarsområder er.
Formand: Øverste ansvarlige for driften af forbundet. Har ansvaret for kontakten til offentlige instanser samt for det
internationale samarbejde.
Næstformand: Bistår formanden og repræsenterer forbundet i dennes fravær. Har ansvaret for kontakten til et – eller
flere udvalg
Økonomiansvarlig: har ansvar for styring af forbundets økonomi og driften af forbundskontoret.
Bestyrelsesmedlem 1: Har ansvaret for kontakten til et eller flere udvalg
Bestyrelsesmedlem 2: Har ansvaret for kontakten til et eller flere udvalg
Bestyrelsesmedlem 3: Har ansvaret for kontakten til et eller flere udvalg
Bestyrelsesmedlem 4: Har ansvaret for kontakten til et eller flere udvalg
Senest 14 dage efter repræsentantskabsmødet skal bestyrelsen konstituere sig selv. Herefter får udvalgene besked
om, hvilket bestyrelsesmedlem, udvalget skal arbejde sammen med.
Bestyrelsesmedlemmernes ansvar i forhold til det eller de udvalg, der er underlagt dem, er:
- at sikre at udvalget arbejder indenfor de af bestyrelsen og repræsentantskabet udstukne rammer for det pågældende udvalg
- at det enkelte udvalgs aktiviteter koordineres på tværs af forbundet til glæde for forbundets medlemmer
Nedenstående er et eksempel på, hvordan en konstituering kunne se ud:

Formand

Næstformand

Økonomiansvarlig

Best.medlem 1

Best.medlem 2

Best.medlem 3

UVjagtudvalget

Sekretariatet

Kommunikations
udvalget

Ungdoms
udvalget

Teknisk
udvalg

Best.medlem 4

Arkæologi
udvalget

UV-Rugby
udvalget

Miljø
udvalget

Finne- og apparat udvalget

Foto
udvalget

Fridykker
udvalget

Forslag til vedtægtsændring
For at implementere ovenstående foreslås det, at §§ 6, 18, 26, og 33 i forbundets vedtægter ændres.
Odense 07. april 2009
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Fremlæggelse af forslag 6.1.
Søren Petersen. Fotoudvalget.
Hvorfor skal vi have en ny struktur, en strukturtilpasning?
Der skete det i 2004, der prøvede vi på at sadle om, vi fik nedlagt kredsene, vi fik lavet en anden arbejdsform.
Det der bliver vist på tavlen er den struktur der blev vedtaget i 2004, og umiddelbart ser den jo ret tilforladelig ud,
desværre, hvis vi skal være en lille smule fragmatiske så er der nogle ting i denne her struktur som aldrig rigtig blev
til noget, og nogle ting som aldrig kom til at fungere.
Det vi har prøvet at lave nu det er ikke, at lave noget helt nyt og epokegørende, men simpelthen at lave en til retning,
sådan så de ting der ikke kom til at fungere, enten kommer de væk eller også bliver de tilrettet.
Den første ting der gik helt galt, det var det med de klubvejledere, som er skudt helt ned i bunden, altså den kontaktflade der var mellem klubberne, forbundsbestyrelsen og udvalgene
Det var meningen at der skulle være et antal klubvejledere rundt i landet, som skulle hjælpe klubberne med en hel
masse ting.
Visionerne var gode, ideerne var gode. Det viste sig bare at det var fuldstændig umuligt at skaffe nogle folk til at
fylde den post ud.
På et tidspunkt gik det så op for, i hvert fald nogen i forbundsbestyrelsen, at ordningen blev heller ikke efterspurgt,
der har ikke været nogen klubber som har henvendt sig og sagt: Hvor bliver den klubvejleder af, hvad kan vi bruge,
hvad er det vi skal, hvad mangler vi?
Vi mangler et eller andet led her.
Så på et eller andet tidspunkt så opgav man simpelthen og skaffe de her folk.
Det vil sige at vi har en struktur i dag hvor man bygger en kommunikation op via et led som ikke eksisterer i praksis.
Så en af de ting der er stillet forslag til, er simpelthen, at få fjernet denne her klubvejleder post så klubberne henvender sig direkte til bestyrelsen og udvalgene.
Når man ser på hvad der skete i selve bestyrelsen, når jeg siger bestyrelsen, så er det både den daglige ledelse af
DSF, det er lige så meget den måde som udvalgene arbejder sammen på.
De ændringsforslag der er foreslået her, det er som vi ser det, kan ikke være den store ændring set fra klubbernes
side, vil nok mere være en ændring af den kommunikationsform og den måde som udvalgene arbejder sammen med
bestyrelsen på.
Hvis jeg skal prøve at visualisere en lille smule på, hvad det er vi har fået lavet på det her tidspunkt, så det jeg ser
når jeg ser bestyrelsen i øjeblikket er det noget der kan sammenlignes med sådan en styrmand.
Hvis vi forestiller os at vi har en bestyrelse siddende på en lang række så sidder der en styrmand nede for enden, det
kan vi kalde formand, han sidder der og galper og skriger hvad der skal laves den ene og den anden vej. Det er et
fantastisk effektivt apparat som bare kan drøne derudaf, det kan en masse ting, og hvis man spørger englænderne
ovre ved de blå drenge, ja så er det nok det mest ideelle man overhovedet kan lave.
Problemet med det her det er jo bare at hvis ikke alle de her 8 mand der sidder her nede i rækken de har fået deres
havregryn om morgenen er helt oppe på dupperne, så går der kludder i årerne.
Det er rent faktisk sådan at bare en enkelt af dem lige laver en vending så vælter skuden og årerne er bundet sammen.
Hvis vi tager og henfører det til hvad der er sket i bestyrelsen, så er det faktisk det der sker hver gang der er et bestyrelsesmedlem som dropper ud eller et bestyrelsesmedlem som ikke rigtig kan holde kadansen fordi at alle skal være
enige.
Det der sker, det er, at vi har fået de der fora på tværs som skal koordinere hvad der sker i udvalgene, men der er
ikke nogen bestyrelseskontakt mellem de enkelte udvalg og bestyrelsen, det skulle komme mellem det her tværgående system, og det gør at hvis ikke alle foraer har lige meget fokus i samtlige udvalg, jamen så kommer det hele
ikke i trit, så går der kludder i ledelsen, så får man lavet et eller andet, en ide om at noget ungdomsarbejde skal sættes i gang på tværs, men hvis det ikke bliver koordineret i alle udvalgene samtidig med at det bliver koordineret i
budgetter med visioner, så går der kludder i det og det har vist sig i praksis, at det der er sket, det er denne lille trawler her, den er drevet til havs midt ude i søen, og årerne står på kryds og tværs, og de er lidt svære at råbe op.
Det vi har tænkt os med den nye struktur, det er at gå lidt tilbage til det vi har set tidligere, nemlig at binde udvalgene op på nogle bestyrelsesmedlemmer, som så får en slags ansvar for hvad der sker i udvalgene.
Det er ikke meningen at bestyrelsesmedlemmer skal arbejde i udvalget, men meningen at de skal holde kontakt til
udvalget og være med til at lave forretningsplaner og de handlingsplaner der skal være i udvalget. De skal ikke lave
arbejdet, men det skal være forankret i bestyrelsen sådan, så når bestyrelsen mener at et udvalg skal lave X antal
arrangementer, f.eks. Biologiudvalget skal lave 4 togter eller hvad man kan finde på, jamen så står det selvfølgelig i
forretningsplanen, men det er jo også en i bestyrelsen der er med til at lave det, så derfor hænger det også naturligt
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fast i budgetterne og hvad der ellers sker, og alle har jo så koordineret det sådan så det ikke kommer til at ligge
samme dag som et andet arrangement, så de kommer til at slås om deltagerne og materiellet.
Så det er så grundideen i hvad der skal ske, så hvis man kigger på de forslag der er, sker ændringen egentlig ved at
ændre på 4 paragraffer i vores vedtægter.
Den første der bliver ændret på det er § 6 som helt bortfalder, for det er den der handler om klubvejlederne, og det er
naturligt vi skal ikke have nogen klubvejledere mere, de har aldrig været der, det har bare været et indskudt led som
ikke eksisterede.

§6
Regionalt arbejde
Dansk Sportsdykker Forbunds regionale arbejde i dagligdagen varetages af et antal klubvejledere fordelt
udover landet.
Formålet med klubvejlederne er at skabe kontakt til og mellem klubberne. Endvidere skal klubvejlederne
medvirke i vejledningen af klubberne i deres daglige arbejde og udvikling.
Klubvejlederne udpeges af forbundsbestyrelsen.
§6
Udgår

De 2 næste § 18 og § 26.
Det er egentlig kun nogle redaktionelle ændringer der er lavet, det skal ikke hedde klubfora ansvarlig, ungdomsfora
ansvarlig, sikkerhedsfora ansvarlig og elitefora ansvarlig, der har det så fået et andet navn, der hedder det bestyrelsesmedlem 1, 2, 3 og 4, og der er heller ikke nøgle spøgelser i den kan man sige.

§ 18
Dagsorden på repræsentantskabsmøde
Stående punkter på dagsordenen er:
1. Valg af dirigent.
2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning.
3. Revideret regnskab fremlægges.
4. Budget fremlægges.
5. Valg af revisorer.
6. Anmeldte sager.
7. Valg af formand for Appeludvalget.
8. Valg således:
På ulige år:
På lige år:
Næstformand
Formand
Økonomiansvarlig
Klubforaansvarlig
Eliteforaansvarlig
Sikkerhedsforaansvarlig
Ungdomsforaansvarlig
Hvert år:
Suppleanter
9.
Eventuelt
_________________________________________________________________________________
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§ 18
Dagsorden på repræsentantskabsmøde
Stående punkter på dagsordenen er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning.
Revideret regnskab fremlægges.
Budget fremlægges.
Valg af revisorer.
Anmeldte sager.
Valg af formand for Appeludvalget.
Valg således:
På ulige år:
Næstformand
Økonomiansvarlig
Bestyrelsesmedlem 2
Bestyrelsesmedlem 4

På lige år:
Formand
Bestyrelsesmedlem 1
Bestyrelsesmedlem 3

Hvert år:
Suppleanter
9.

Eventuelt

Det samme gør sig gældende for ændring af § 26, det er også kun i princippet at man har skiftet navnene ud
Så der kommer til at stå de relevante navne.

§ 26
Forbundsbestyrelsen
Forbundsbestyrelsen består af: Formand, næstformand, økonomiansvarlig samt klubforaansvarlig, ungdomsforaansvarlig, eliteforaansvarlig og sikkerhedsforaansvarlig.
Bestyrelsesmedlemmer må ikke sidde i faste udvalg.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Får et medlem af bestyrelsen forfald, indkaldes suppleant indtil førstkommende repræsentantskabsmøde.
Såfremt suppleant(er) ikke blev valgt på repræsentantskabsmødet, eller såfremt suppleant(erne) ikke kan
indtræde i bestyrelsen, kan bestyrelsen konstituere et (flere) nyt (nye) medlem(mer).
Suppleanterne vælges for 1 år af gangen.

§ 26
Forbundsbestyrelsen
Forbundsbestyrelsen består af: Formand, næstformand, økonomiansvarlig samt 4 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer må ikke sidde i faste udvalg.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Får et medlem af bestyrelsen forfald, indkaldes suppleant indtil førstkommende repræsentantskabsmøde.
Såfremt suppleant(er) ikke blev valgt på repræsentantskabsmødet, eller såfremt suppleant(erne) ikke kan
indtræde i bestyrelsen, kan bestyrelsen konstituere et (flere) nyt (nye) medlem(mer).
Suppleanterne vælges for 1 år af gangen.
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Søren Petersen. Fotoudvalget
Den store ændring, eller tilpasning den kommer i § 33, hvor der kommer til at stå en ansvarsfordeling, eller et krav
om at der er en ansvarsfordeling, ikke direkte så vi på forhånd ved at bestyrelsesmedlem 1 har ansvaret i det og det
udvalg, det ser vi selvfølgelig gerne at det ligger sådan implisiv i hvad der er.
Grunden til at det ikke er fast forankret i vedtægterne at det er den post der har lige præcis med det udvalg at gøre,
der har man valgt at lave lidt flydende fordi at hvis nu at et bestyrelsesmedlem rager lidt uklat med et udvalg, eller
det viser sig at der er så stor aktivitet i den mængde af udvalg et bestyrelsesmedlem havde fået, det vil sige så kan
man flytte et udvalg for at aflaste arbejdsopgaverne ved en ligelig fordeling af udvalg eller mellem bestyrelsesmedlemmerne.
Den sidste ting som ligesom binder det her sammen det er den kommentar med at bestyrelsesmedlemmerne skal
deltage i udarbejdelsen af de forretningsplaner eller de målsætninger som der er i udvalget, det er selvfølgelig for at
få den forankring, så det ikke bare er en kontakt der er, men at et bestyrelsesmedlem rent faktisk er medvidende om
hvad det er der sker i de enkelte udvalg, sådan så vi ikke har den situation at der er nogen der lige pludselig er i gang
med et eller andet større arrangement uden at bestyrelsen er100 % vidende på, hvad har det af konsekvenser med
hensyn til økonomi med resursefordeling.
Det var den korte version af det, er der nogen der har bogen spørgsmål til det

§ 33
Områdefora
Der etableres 4 fora – et for hvert af områderne: Klub, ungdom, elite og sikkerhed. Et forum ledes af det
for området ansvarlige bestyrelsesmedlem. Herudover består et forum af udvalgsmedlemmerne fra de
udvalg der har relevans for det pågældende forum.
Et forums formål er at koordinere indsatsen og udarbejde målsætninger inden for deres respektive områder.
§ 33
Bestyrelsesansvarsområder
Formand: Øverste ansvarlige for driften af forbundet. Har ansvaret for kontakten til offentlige instanser
samt for koordination af det internationale samarbejde.
Næstformand: Bistår formanden og repræsenterer forbundet i dennes fravær. Har ansvaret for kontakten
til et eller flere udvalg.
Økonomiansvarlig: Har ansvar for styring af forbundets økonomi, i samarbejde med formanden, driften af
sekretariatet.
Bestyrelsesmedlem 1: Har ansvaret for kontakten til et eller flere udvalg.
Bestyrelsesmedlem 2: Har ansvaret for kontakten til et eller flere udvalg.
Bestyrelsesmedlem 3: Har ansvaret for kontakten til et eller flere udvalg.
Bestyrelsesmedlem 4: Har ansvaret for kontakten til et eller flere udvalg.
Forslag til udvalgskontakt udsendes med dagsordenen til repræsentantskabsmødet.
Senest 14 dage efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig selv med fordeling af ansvar for
udvalg i henhold til ovenstående. Herefter får udvalgene besked om, hvilket bestyrelsesmedlem, udvalget
skal arbejde sammen med.
Det er hvert bestyrelsesmedlems ansvar at koordinere indsatsen i udvalget/udvalgene i henhold til repræsentantskabets og bestyrelsens beslutninger og hjælpe med at udarbejde målsætninger for det/de udvalg,
som bestyrelsesmedlemmet er kontaktperson for.
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Søren Petersen. Fotoudvalget
Det var den korte version af det, er der nogen der har bogen spørgsmål til det
Søren Arnvig. Roskilde Frømandsklub
Jeg synes det er et fint forslag der ligger her, vi får præciseret her hvordan bestyrelsen rent faktisk arbejder i dag
sådan mere eller mindre.
Jeg hæfter mig ved § 33, hvor der står at det er ethvert bestyrelsesmedlems pligt at koordinere, jeg synes måske at vi
skulle bruge ordet ansvar i denne her sammenhæng, pligt det lyder sådan meget diktatorisk på en eller anden måde.
Karl Gunnar Gregersen. Ribe
Jeg synes at det er absolut glædeligt at bestyrelsen kan se at det makværk der blev indført i år 2004 ikke fungerer, og
at man stille og roligt går tilbage til det der var engang.
Dirigenter konkluderer at der ikke er flere kommentarer.
Dirigenten spørger efter det konkrete forslag Søren Arnvig har til § 13
Er der nogen der kan bakke op om Sørens forslag til ændring i § 33 i stedet for pligt skal der stå ansvar.

Dirigent
Jeg synes det giver mest mening, for mig at se så er det sådan, den måde det står, så står der først Punkt 6.1. der
handler om en justering af strukturen, og man kan sige at det kan vi så stemme om og det vil kun kræve almindeligt
flertal det er jo ikke princip beslutning, og er der så 51 stemmer for og 49 imod, så har man vedtaget princippet,
bagefter så skal vi konkret ændre paragrafferne for at det kan blive vedtaget, og det kræver 2/3 dels flertal, så for
mig at se så er det lidt over åen efter vand først at stemme om ændring af vedtægterne, jeg mener at vi ligeså godt
kan skride til at vi stemmer om ændringerne i de forskellige paragraffer med 2/3 det er den ene ting, den anden ting
Giver ikke nogen mening at I stemmer om de 2 af paragrafferne og så forkaster de 2 andre fordi så bliver det jo ikke
ligesom en samlet pakke, og det er derfor jeg spørger om der er nogen der har spørgsmål til de enkelte paragraffer,
det havde Søren Arnvig, det tager vi lige først, hvis der så ikke er flere spørgsmål til de enkelte paragraffer så tager
vi en afstemning der kræver 2/3 del flertal, og hvis der så er de 2/3 flertal så er det vedtaget. Det mener jeg må være
den nemmeste og logiske måde at gøre det på.
Så jeg vender tilbage til det jag var i gang med før.
Sørens ændringsforslag til § 33 at man udskifter ordet pligt med ansvar.
Bestyrelsen synes det er en god ide, så er Sørens ændringsforslag vedtaget.
Dirigent.
Hvem kan stemme for så der med 2/3 flertal er ændret i paragrafferne sådan som det står i materialet, er der nogen
der er i tvivl om proceduren.
Nu stemmer vi om § 6, 18, 26 og 33.
Nu stemmer vi om pakkeløsningen, som er blevet gennemgået og det der står i det skriftlige materiale, det der står
med kursiv skrift, det er det der er i dag, det der stor neden under, det er det man foreslår, det blev gennemgået, så
det jeg spørger om nu er: kan man gå ind for det så kræver det 2/3 af de fremmødte.

Punkt 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. og 6.1.4. Vedtaget med 2/3 flertal.
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Punkt 6.2.1. Nedlæggelse af redaktionsudvalget
Søren Petersen. Fotoudvalget
Det er sådan lidt ud af samme skuffe. Det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen at der ind imellem har været
nogle problemer med at få koordineret arbejdet med, hvad er det for informationer der skal komme på Webben,
hvad er det for informationer der skal komme i Sportsdykkeren og hvad er det for informationer der skal komme ud
som nyhedsbreve og lignende til medlemmerne. For en gang for alle at få rammet en pæl igennem hvor det egentlig
blev håndteret i fire forskellige steder, så er man kommet med det her forslag, at man nedlægger redaktionsudvalget
som sådan, og så opretter et kommunikationsudvalg i stedet for, ikke sådan så der ikke skal være nogen redaktion,
det skal bare ligge under samme hat, sådan så man får et kommunikationsudvalg som består af en redaktionsdel,
web del, en nyhedsdel og en bog publikationsdel, så alt hvad der kommer ud af information kommer ud via samme
kanal.
Søren Arnvig. Roskilde Frømandsklub
Nu var der jo lige det heromkring lærebøger, jeg skal lige høre om kommunikationsudvalget kommer ind over de
her bøger eller om det stadig er forankret i Teknisk Udvalg, og hvordan man har tænkt sig at organisere dem.
Søren Petersen. Fotoudvalget
Det er udgivelsen af dem der kommer via kommunikationsudvalget, det faglige er selvfølgelig forankret der hvor
viden er, så det er ikke et spørgsmål om at redaktionen skal sidde og skrive lærebøger.
Det er kun et spørgsmål om at der er en fælles layout på bøgerne så det hele kommer til at se ens ud, ansigtet udadtil
bliver ens. Man kunne godt forestille sig at andre udvalg også kunne lave en bog så ville det jo være meget smart at
det lignede alt det andet.
Karl Gunnar Gregersen. Ribe
Der ligger mange ting i det her, jeg synes ser fantastisk godt ud hvis man ellers kan finde nogen der gider lave alt det
her arbejde, jeg kan se at det er fuldtidsarbejde.
Der ligger også nogen andre ting i det, så vidt jeg husker så har det været sådan at information til presse og så videre, det varetoges af forbundsformanden, så man var sikker på at de meldinger der kom ud det var meldinger som
forbundet kunne stå inde for. Nu kan jeg se at det lægges over til kommunikationsudvalget, men det kan selvfølgelig
være at formanden skal sidde i kommunikationsudvalget.
Samtidig så er der også informationer til eksternt miljø, der er mange fremmede ord i Jeres fremtidsudsigter, men
jeg tror at mange af de ting man ønsker her, blandt andet skal man lige have fat i en der er uddannet indenfor medietræning og så videre, så der er mange gode intentioner i det, men jeg er bare bange for at det kan blive uhyre vanskeligt at opfylde med mindre man lige står og kender et par journalister, og jeg kan i hvert fald se at den mængde arbejde der er lagt ind her, det vil kræve rigtig mange arbejdstimer og mennesker med en enorm fritid.
Michael A.S. Hansen
Det er da korrekt og vi har selvfølgelig også tænkt over det og vi har også fundet en der er villig til at påtage sig det
her job, det er vores gamle redaktør, han vil gerne prøve at binde an med det her, prøve om han kan finde en ny
redaktør, det er jeg så aftalen at han ikke får lov til at lave alt det sjove før han har fundet en ny redaktør.
Derudover så arbejder vi jo videre med og have det her web udvalg, og så er det at vi håber på at udvalgene stadigvæk vil være en aktiv del af det her web udvalg så vi kan udvikle vores hjemmeside og at I også kommer ind som
klubber.
Så det er der styr på, og så er det faktisk sådan at vi har, også fra de der fridykkere selvfølgelig, fået en journalist
som godt vil hjælpe os med at lave nogle ting, og endelig så vil vi komme til et punkt senere i dag hvor vi skal vælge nye bestyrelsesmedlemmer, og et af de bestyrelsesmedlemmer er også medieuddannet.
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Flemming Holm. Teknisk Udvalg
Jeg ved godt at det her ikke er velset, men det her forslag det begynder jeg at have nogle spørgsmål til, udvalget har
et meget tæt samarbejde med de øvrige nordiske forbund via udveksling af materialer og lignende, det er noget man
har kørt i de respektive udvalg, skal det koordineres via det her udvalg, ydermere har der været en god kutyme for i
de få tilfælde men dog når det sker vi har haft nogle grimme ting med tæt på episoder, at du og jeg Michael har delt
kontakten, du har taget det politiske og jeg har taget de tekniske svar, det vil jeg synes vil være uheldigt hvis det
også skal koordineres for det er svar her og nu, det konkrete svar der kommer, konkrete spørgsmål der kommer fra
en journalist, hvor vi prøver og hjælpe, både informere Jer, informere pressen og hjælpe klubben, og ikke mindst
prøve at bringe en meget uheldig situation dysset så meget ned, til at vi kan håndtere den, er det også noget der skal
koordineres, så begynder mit arbejde at gå fra at være, nogen gange lidt kedeligt, det er altid kedeligt når vi har en af
vores kammerater som kommer til skade, til at blive umuligt.
Michael A.S. Hansen
Vi kan ikke nå alting altid, og det er derfor jeg har med så store typer som I kan se her, skrevet eksempel. Vi er ikke
færdige med det, alle de her ting som du bringer op Flemming, de ligger ikke i den endelige version, vi har først i
går talt med Henrik og han vil komme med et oplæg som han ser det, og det skal vi selvfølgelig, de forretningsplaner, skal vi have mingeleret til så alle bliver glade, så det her det er altså kun som jeg har skrevet et eksempel på
hvordan det kan se ud, og I skal endelig ikke tage det her som det endelige, det er kun et eksempel på hvordan vi så
det på det tidspunkt, og det vil selvfølgelig være sådan stadigvæk at hvis der er noget pressekontakt, hvis de henvender sig til noget der har med ulykker at gøre så vil det være Teknisk Udvalg der skal svare på det tekniske og
mig der gør det, der er ikke nogen ting der bliver ændret på det der.
Det er kun et eksempel, I må ikke bruge det her til diskussionen i dag.
Det drejer sig om nedlæggelse af Redaktionsudvalget og oprettelse af Kommunikationsudvalget, hvordan vi så laver
de her forretningsplaner, I vil vel heller ikke ind over og diskutere for eksempel biologiudvalgets forretningsplaner.
Karl Gunnar Gregersen. Ribe Sportsdykkerklub
Nu er det jo meget heldigt at man p.t. har nogle journalistisk uddannede folk, hvis nu disse folk i løbet af et år eller
halvandet år bliver trætte af det, hvad gør man så. Nu har jeg en af mine kammerater, der hedder Poul, og han har
sagt at nogle gange så skal man tro det værste om folk, og en af de ting som man her kan se, det er at, sådan får man
lige en generalsekretær sluset ind, fordi når nu alle de frivillige de ikke har tid mere, så skal man have en generalsekretær, og det ved jeg godt at det kan vi stå her og skrige og tale om, for Michael har jo skrevet i sit visionsoplæg at
det skal vi ikke blande os i, det gør bestyrelsen selv, det jeg ved om generalsekretærer, de har et kedeligt lønniveau.

Michael A.S. Hansen
Det er ikke nogen hemmelighed vi arbejder på at få nogle flere folk som er lønnede til at arbejde for os, og den dag
vi får flere penge, så får vi også sådan en, men der er ikke nogen beslutning om at vi skal have sådan en, vi skal nok
komme og spørge Jer om vi må købe os til noget mere medhjælp på kontoret, men der er ikke lavet sådan en beslutning endnu.
Vision, det er en vision, og med hensyn til det her, denne her generalsekretær så skal vi ikke den vej, det har ikke
været intentionerne på nogen måde. Det er et spørgsmål om at få koordineret vores udadvendte ting ud til Jer ud l
offentligheden og ikke andet.
Stig Lyngby
Ja det er bare en ekstra kommentar i samme sammenhæng. Det er sådan så det har været et stort ønske og få mange
flere kommunikationsmetoder, nyhedsbrev, Web, blad og så videre, og jo flere kommunikationsmetoder vi får ud til
klubberne og medlemmer, også dem der er udenfor DSF, desto mere behov er der for at få det kommunikeret og
koordineret, og jeg synes vi skal være rigtig glade for at vi har en journalistuddannet, kompetent person som har
bevist sin værd ved den kæmpe succes han har bragt Sportsdykkeren igennem med, og nu har han påtaget sig en
anden stor opgave og prøve at bringe denne kommunikations, koordinations for hele fores forbund på omgangshøjde
med hinanden og ja det kan godt være at Henrik skal lave noget andet, det kan også være jeg skal lave noget andet,
Sådan er livet også, men heldigvis så kan vi navigere og har vi et dårligt mediebureau så finder vi et andet, og det
har vi også bevist at vi kan.
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Torben Petersen. Islev Sportsdykkerklub
I skriver her at der skal være en Web redaktør som skal være til at få fat i, det bliver også en enorm opgave.
Hvis du siger det her kun er et eksempel, så har jeg lidt svært ved at finde ud af hvad vi egentlig skal stemme om.
Michael A.S. Hansen
Altså det der står i vores vedtægter det er at repræsentanterne de kan oprette og nedlægge udvalg, og det eneste vi
stemmer om det er nedlæggelse af redaktionsudvalget og oprettelse af et kommunikationsudvalg.
Torben Petersen. Islev Sportsdykkerklub
Det er rigtig nok at det er det vi skal stemme om men hvis vi ikke rigtig ved hvad der skal være i det der nye kommunikationsudvalg, så bliver det jo lidt svært, jeg ved godt at det er et eksempel men det er meget store opgaver der
bliver lagt på dem der skal lave det.
Michael A.S. Hansen
Ja det er korrekt, men vi har jo handlet det af, vi har en der er villig til at gøre det, når man har sådan nogle udvalg så
får vi nogle handleplaner og de er jo offentlige, og som vi har hørt så skal udvalgene bindes op på specifikke bestyrelsesmedlemmer, og så skal man jo i samarbejde lave handlingsplaner og forretningsorden od sådan noget, og de
ting vil jo selvfølgelig også komme til at ligge offentlig tilgængelige, så I kan se hvad vi har aftalt med udvalgene,
hvad de skal, og hvad de skal lave til næste år.
Der er ikke noget fordækt i det det er bare at vi prøver på at lægge kommunikation sammen, så vi får en samlet
kommunikation udadtil, det være sig Sportsdykkeren, samme design på vores bøger og sådan noget.
Peter Bue Vest. Fakse
Jeg er ked af det Michael, for en gangs skyld er jeg ikke helt enig med dig. Denne her tanke med at oprette et kommunikationsudvalg, synes jeg er indlysende og det ligger lige for og i virkeligheden dækker en hel masse, men der
mangler bare lige det, den er ikke færdig og jeg vil give Torben ret i at vi skal vide hvad det er vi stemmer om, det
vil sige at, enten vil jeg foreslå at denne her det er en ommer, også at I måske i løbet af 5 minutter kan få præciseret
det sådan så der ikke kommer problemer med Teknisk Udvalg og det gode arbejde som er blevet lavet før.
Søren Arnvig. Roskilde Frømandsklub
For mig så lyder det som om det her kommunikationsudvalg det overtager redaktionen plus noget mere, formanden
for redaktionen som overtager kommunikationsudvalget, hvorfor ikke bare beholde redaktionsudvalget og så tilføre
de arbejdsopgaver som kommer mere, så er vi fri for at stemme om det her så bestyrelsen kan lave en handlingsplan
for redaktionen indeholdende de her arbejdsopgaver.

Søren Petersen. Fotoudvalget
Det var selvfølgelig også det lette forslag at gøre det, men så havde vi et udvalg som havde et andet udvalg under
sid.
Vi havde et kommunikationsudvalg med et redaktionsudvalg, og rent organisatorisk er det ikke særligt elegant at vi
har udvalgsformænd der bestemmer over andre udvalgsformænd.
Søren Arnvig. Roskilde Frømandsklub
Jeg mener ikke der er 2 udvalg, det ene under det andet, vi har kun et udvalg og det er redaktionen som har nogle
arbejdsopgaver som blandt andet omfatter kommunikation og kontakt til presse og så videre, de arbejdsopgaver som
er beskrevet for kommunikationsudvalget i dag, der er kun et udvalg, redaktionen.
Michael A.S. Hansen
Jeg ser overhovedet ikke noget problem i det, det er mig fuldstændig ligegyldigt hvad det hedder egentlig, bare vi
får arbejdet gjort, Det lyder bedre kommunikationsudvalg, det kan godt være vi bare skal beholde redaktionen, gøre
som Søren siger, det har jeg ikke noget problem i overhovedet, jeg ved ikke om du har noget problem i det.
Nå, Henrik synes det er noget rod.
Hvis det du siger, bare er en navneændring, så har jeg ikke noget problem med det.
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Søren Arnvig. Roskilde Frømandsklub
Man kan jo prøve at spørge sig selv, hvad sker der hvis vi stemmer nej til det her forslag og vi beholder redaktionen
Hvordan vil de her arbejdsopgaver så blive løst, vil de blive løst, eller vil de bare blive løst af den samme journalistuddannede medarbejder som sidder i redaktionen under en anden hat, altså for mig at se så er det bare at udvide
redaktionsudvalgets opgaver.
Michael A.S. Hansen
Ja
Søren Petersen. Fotoudvalget
Nu er der bare sådan en teknisk detalje vi har lavet, hvis I læser det vi lige har vedtaget igennem, så er der et kommunikationsudvalg i de paragraffer vi har stemt ind. Det er også der vi ligesom skulle ændre navnet, så skal vi lige
forfra med de afstemninger vi lige har lavet.

Punkt 6.2.1. Nedlæggelse af redaktionsudvalget
Vedtaget

Punkt 6.2.2. Oprettelse af kommunikationsudvalg
Vedtaget

Punkt 6.3. Sportsdykkerklubben Baracuda. Ophør af DSF kollektive forsikring
Alle jeg har talt med har dækning ved siden af, så derfor er der tale om dobbelt dækning.
Ifølge til DSF budget som lige er blevet gennemgået, er det her en udgift på 740.000, det er ikke en helt uanseelig
post. For en klub som Baracuda er det en udgift i størrelsesorden 11.000 og det er penge som min klubkasse vil
kunne have større gavn af end ved at indbetale til en forsikring som vi i forvejen har. Så siger man ja, kan vi være
sikre på at det gør at nogen falder i et hul og det kan man ikke som udgangspunkt være sikker på, og der synes jeg
man kan se på ordlyden i forslaget.
Vores forslag er at vi indstiller til repræsentantskabet at bestyrelsen opsiger forsikringen ved næste hovedforfald.
Næste hovedforfald er 1. januar, det vil sige at vi har otte en halv måned til at kommunikere om de her ting.
Under om alting er, så er der en periode fra man opsiger til det træder i kraft, og der forestiller jeg mig ikke at vi skal
stå som notits på side 14 i Sportsdykkeren, 14 dage før, nu har vi for resten ikke denne her dækning mere. Jeg forestiller mig at man går ud og siger der er en ændring her af de og de årsager og det er noget i skal være opmærksomme på. Det værste der kan ske det er at vi efterlader folk i et tomrum, det mener jeg ikke man skal på nogen måder.
Derudover synes jeg, det er ikke i forslaget, forslaget er, skal vi have den kollektive eller skal vi ikke have den kollektive. Jeg vil synes at det er en ganske naturlig ting at bestyrelsen sagde fint, hvis det er beslutningen i dag er at vi
ikke skal have den kollektive så vil vi arbejde for at vi laver den på frivillig basis. Der hvor jeg arbejder har vi en
sundhedsforsikring, den har vi ikke på kollektiv basis, men vi har den som tilbud, det vil sige vi har forhandlet vilkårene, den ser fornuftig ud, præmien er naturligvis en smule højere end hvis den var kollektiv, men folk kan vælge og
de kan fravælge, og i vores eksempel fra før i Baracuda, undskyld at jeg tager eksempel fra min egen klub, men det
er jo den jeg kender bedst, 115 medlemmer af DSF, 25 rejser, vi har den dækning i forvejen, vi vil ikke købe mange
af den kollektive, men vi vil spare en masse penge.
Så det er sådan set motivationen for det her, og hvis det er sådan at bestyrelsen siger, vi har ikke tid til at kigge på de
her ting, så vil jeg gerne hjælpe i den her konkrete situation, jeg arbejder lidt med forsikring i forvejen, då der er i
hvert fald herfra tilsagn om at gå ind og hjælpe med de her ting, men det er i sin enkelthed forslaget klubben indstiller at forsamlingen, repræsentantskabet opsiger den kollektive forsikring ved næste hovedforfald og så håber jeg
naturligvis at bestyrelsen vil arbejde på, hvis bestyrelsen synes de kan komme med en fornuftig løsning her, komme
med en frivillig ordning som man så kan melde sig til hvis man har lyst.
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Stig Lyngby
Først og fremmest tak til Baracuda for det stillede forslag. Der sker jo det engang imellem når man arbejder rigtig
meget og intensivt med nogle bestemte områder eller opgaver så glemmer man lidt at den ydre verden ikke er ligeså
meget engageret i det, og selvom man tror man har forklaret nogle ting engang, så viser det sig at det har man ikke,
eller så er det på tide at man får det gjort igen. Så jeg vil sige tak for at I putter forsikring på dagsorden og jeg har
selv personligt arbejdet utroligt meget med forsikring, specielt det sidste år der er gået.
Det er sådan at, du har fuldstændig ret der er meget der har ændret sig i den ydre verden absolut, men det har desværre ikke ændret ret meget på de faktuelle forhold og ja det er rigtigt som du skriver i Jeres forslag, at nogen selskaber tilbyder at dække dykning, jeg kan sige at når man går ind og kigger på de forsikringsbetingelser der er, så er
de i bedste fald mangelfulde og så har de en forfærdelig stor omkostning, og ja det er rigtigt vi kan til hver en tid
ophæve den kollektive forsikring, vi kan ophæve alle de kollektive forsikringer vi har, vi har faktisk 3 af dem, så det
er så lidt et spørgsmål hvorfor det kun er den ene af dem vi skal ophæve og vi kan altid gentegne dem på frivillig
basis, sådan er det og prisen for det vil være ca. tre gange det det koster som den kollektive, og ja det er rigtigt der
findes nogen tillægsforsikringer som lapper hullerne, eller forsøger at lappe hullerne i de forsikringer vi har og det er
i øvrigt deres eneste berettigelse. Problemet er bare at, de lapper kun nogle huller og skaber nogle andre, og ja det er
rigtigt vi rejser meget i dag og der er sket ændringer med det gule sygesikringsbevis, det har ikke ret meget indflydelse på hvad der her drejer sig om og det vil jeg gerne prøve at fremlægge her.
Vi havde en undersøgelse for ganske nylig og der viser det sig at vi rejer i gennemsnit en 1,4 gang pr. år, men hvad
er en rejse, det er udover landets grænser, det vil sige så når vi tager til Sverige og dykker så rejser vi altså også, når
vi tager til Tyskland og dykker så rejser vi altså også, det glemmer vi lige at tænke på fordi at vi ikke pakker kufferten sådan på den traditionelle vis og tager konen eller kæresten under armen og rejser ud i verden, men vi rejser
stadigvæk.
Lad os prøve at tage nogle eksempler hvor dykkere troede de var dækket, men da de stod og havde et problem så
viste det sig at de ikke var dækket, så kan man selvfølgelig vende det om og sige, jamen det er deres egen fejl det må
de have gjort bedre, det er sådan så når vi som et forbund står sammen og laver de her forsikringer arrangementer så
har vi en helt anderledes indflydelse på forsikringsselskabet, skadesbehandlingen og udbetalingen som vi overhovedet ikke har når vi står alene. Rigtig mange af de her selskaber som tilbyder tillægsforsikringer der skal du oven i
købet hvis der er et problem, så skal du møde i retten i et fremmed land, tale et fremmed sprog, føre en sag på et
fremmed sprog, i min verden er det en kæmpe stor ulempe.
De forsikringer som vi tilbyder vores medlemmer er det dansk ret, Dansk Sportsdykker Forbund, os alle sammen der
står sammen, og er der en der er kommet lidt uheldigt af sted, hvilket vi også har eksempler på, og det vil jeg vende
tilbage til om lidt, så kan vi faktisk gøre en forskel som forbund.
6 dage for en brækket fod og til behandling, godt det ikke var kritisk, hvad får vi for vores forsikring, jamen vi har jo
det gule sygesikringsbevis, vi har Falck, vi har alt muligt herhjemme, men selv Falck har en grænse hvor de ikke
dykker dybere. A blev ophentet på forsikringens regning, havde vi ikke haft denne her forsikring så havde det været
hans eget problem og drage omsorg for det, det er også en spændende opgave at få som efterladt at skulle hente sin
døde mand eller hustru for egen regning.
Se det alvorlige valid ved denne her ulykke have betalt til en ulykkesforsikring som dækkede dykning i rigtig mange
år, fik ingen udbetaling.
Vores formand Michael A.S. Hansen røg på hospitalet i Kina i 2003 han måtte ligge i 5 dage på en metalplade med
3 cm halm og rotter rendende rundt omkring benet, der var ingen engelsktalende læger, sygeplejere eller andet personale, og familien skulle levere maden, men hvor var det lige Michaels familie er henne, hjemme i Danmark, og
pointen her er at Michael var altså forsikret, det var bare ikke godt nok, godt at det ikke var kritisk, jeg skal lige sige
at hjemtransporten var 200 km i en ambulance på en hullet vej og med mega ondt i ryggen så var det ikke lige det
sjoveste.
Jeg tager lige de eksempler jeg har kendskab til, og jeg kan fortælle at der er mange derude som jeg ikke har kendskab til.
Dykkerinstruktør omkommer under et vrag dyk i Sverige, det krævede en kæmpe indsats fra det danske udenrigsministerium og få ham bjerget fordi han lå dybere end det svenske redningskorps dykker. Det ville også være dækket
af forsikringen.
Ulykker fra Røde Havet, man bliver væk, og det her gør ingen forskel om man har det gule sygesikringsbevis i den
gamle version eller den nye version, her der startede helikopteren ikke før at DSF havde garanteret 15.000 $ så redningsaktionen kunne starte.
Ja det er rigtigt vi har et valg, vi kan lade det være op til den enkelte, vi kan også lade være.
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Det her er nogle af de eksempler som jeg har kendskab til fra mit helt konkrete arbejde med forsikringer, jeg har
trevlet stort set alt, hvad der findes af forsikringsbetingelser, igennem på alt hvad der findes af forsikringer i Europa
og også i udlandet for at finde ud af hvordan vi kan gøre forsikringen endnu bedre i fremtiden.
Det vi gerne vil, vi vil gerne undgå at du er nødt til at have sådan en lap på din almindelige forsikring for at få din
dykning dækket på en god og sikker måde.
Der er rigtig mange der har sværg ved at gennemskud hvad det er de køber, der er rigtig mange der tror de har en
forsikring som rent faktisk dækker dykning og som de har betalt til i årevis, og så når de har problemet så kommer
der ingen erstatning, det kan vi ikke som forbund slet ikke acceptere at vores medlemmer skal udsættes for. Vi er
nødt til at arbejde med forsikring også i tiden fremover uanset hvad udfaldet bliver af denne her afstemning med det
her forslag, lad mig give dig nogle konkrete eksempler på nogle af de her manglende dækninger der er.
En af de tillægsforsikringer man kan købe der dækkes der kun 30 % hvis man ikke som redningsselskab håndterer
alting selv, hvis jeg har brug for behandling i kammer, ophentning i Røde Havet så tror jeg ikke rigtig jeg har lyst til
og vente på at den rigtige skal komme og redde mig, så tror jeg jeg har brug for indsatsen her og nu, det er bare en
enkelt lille begrænsning, og hvis man begynder at trævle de her forsikringsbetingelser igennem så vælter det alle
mulige steder Rebreather er ikke dækket, accelereret deko er ikke dækket, forskellige former for Trimix dykning
Nitrox dykning er ikke dækket, og i bedste fald med begrænsninger, hvis jeg drukner på 36 meter og falder ned til
50 meter så dykker med med et ulovligt partialtryk og så er jeg ikke dækket af min forsikring.
DSF har tre kollektive forsikringer, vi har en kollektiv forsikring som dækker ansvar på instruktører og klubbestyrelser, ja vi betaler alle sammen til den, og der er kun nogle ganske få der får glæde af den, og det tror jeg de er
rigtig glade for, krisehjælp, ulykker og tæt på, det er et kollektivt arrangement, der er få der får glæde af den, det kan
vi også aflyse og lade det være op til den enkelte, vi har en kollektiv rednings, eftersøgning, ophentning kammerbehandlingsforsikring med dødsfaldsdækning på. Det mest kendte af de tillægsforsikringsforsikringsselskaber der
findes de skal have 280 kr. for at give den samme dødsfaldsdækning som vi får for 93 kr. og så får vi kollektiv ophentning og kammerbehandling med i prisen. Jeg har personligt været ude og se om jeg kunne finde et andet selskab
der vil overtage det her arrangement, selvfølgelig hvis vi ville kunne spare nogle penge, og ved I hvad, der er ingen
der bider på.
Udover det så har vi en ulykkesforsikring og vi har en rejseforsikring, og hvis I anvender de her produkter som er
fuld konkurrencedygtige, så er I dækkes for Jeres dykning, og det står vi inde for som forbund.
Vi laver mange andre ting, vi er i gang med en ny båd forsikring, men det falder ligesom udenfor, men jeg synes det
mest interessante det er faktisk det der står i bunden, det er fuldstændig ligeglad med hvilken variant af dykning,
fridykning, Trimix, Nitrox, apnea, de er alle sammen dækket.
Hvordan er vi sluppet af sted med det, det er vi fordi vi er 8.500 medlemmer der står sammen og siger, hvis du ikke
tager vores betingelser så for du ikke vores forsikringer. Det her det fraskriver vi os hvis vi går ud af forsikringen,
og I skal også være opmærksomme på at I ikke skal have kollektive forsikringer for forbundets skyld, I skal have
kollektive forsikringer for det er den absolut billigste og bedste dækning vi kan få til prisen.
Jeg har været rundt og snakke med samtlige forsikringsselskaber i Danmark mere end en gang, de vil alle sammen
gerne forsikre os for et beløb som ingen af os er interesserede i og betale med tvivlsomme forretningsbetingelser, vi
har en kæmpestor opgave i og få klinet det her dykker, forsikringsmes op, så når I går hen og betaler for en forsikring, så får I den vare I har købt og betalt for og ikke opdager at I skulle have købt et tillæg eller 51 meter eller et
eller andet som I tilfældigt bare ikke var dækket, så jeg håber at min holdning kommer klart igennem, I skal selvfølgelig stemme net til det forslag og bakke op om det vi alle er, et kollektivt forbund der hjælper hinanden og tager
hånd om hinanden.
Steen Petersen. Skovshoved Undersøiske Gruppe
Jeg synes maget af det Stig siger lyder ganske fornuftigt, men der sammenlignes bare æbler og pærer oppe på skærmen lige i øjeblikket. Den brækkede fod er ikke dækket af vores standardforsikring, der skal man enten være død
eller blevet væk for at være dækket, men med vores standardforsikring kan man tilkøbe sig en ulykkesforsikring der
også dækker under dykning fordi den der med pludselig opstået udefra kommende påvirkning af legemet er pillet
ud, det er den ikke i alle andre ulykkesforsikringer, så lige meget hvad forsikringsselskabet siger så dækker de altså
ikke. Så derfor skal vi beholde vores nuværende ordning fordi den er basis for nogen anvendeligt vi kan tilkøbe.
Den døde instruktør og hans liv det er dækket. Den der med redning i Røde Havet er også dækket.
At Michael bliver reddet på en rejseforsikring fra kedelige forhold i Kina, da han jo hverken var blevet væk eller
død så er det jo altså ikke dækket af standarddækningen, så det er jo også et tilvalg vi kan købe nemlig en rejseforsikring.
Det vores forsikringsordning den fejler det er at den ikke også automatisk omfatter en ulykkesforsikring, det der til
gengæld er godt ved den, det er at forsikringsselskabet i modsætning til stort set alle andre forsikringsselskaber ud___________________________________________________________________________________________________ 33
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betaler når der er brug for det i stedet for man skal igennem en lang og opslidende retssag der varer flere år, det er
normal praksis blandt forsikringsselskaber herhjemme at de ikke vil leve op til deres forpligtelser før de er dømt.

Ole Bro. Baracuda
Jeg vil godt svare på noget af det der blev fremført fra Stigs side, for jeg kan fornemme at det er noget med meget
følelser i det her.
Som det lige blev fremhævet her så synes jeg det er en blanding af ting som vil være dækket og som ikke vil være
dækket og det, nej lad mig sige det på den måde, lad os prøve at holde det til, hvad er det sammenlign æbler med
æbler, du giver udtryk for her at ja vi sagtens kan få den på individuel, ikke kollektiv basis, men så koster den tre
gange så meget, og det synes jeg er en interessant oplysning fordi hvis jeg tager mit eksempel fra før med 115 som
køber en kollektiv, der er 25 der kunne have brugt den, men de har alle sammen i forvejen, så lad os sige at der er 25
der vil købe den, så er det stadigvæk billigere med den individuelle ordning, så jeg synes helt klart at man skal arbejde i retning af at give os tilbud i stedet for at gøre den kollektiv. Der er rent faktisk dækning mange steder Stig,
det er jeg sikker på at du også har fundet under dine analyser her, de europæiske har en dækning som er med når
man køber rejseforsikringen, det samme gælder for Gauda, det er de to store rejseforsikringsselskaber.
De selskaber hvor man har en års rejseforsikring og det er der jo flere og flere af os der formodentlig køber fordi
man nu skal forsikre de her ting selv, der er der en dækning på 100.000 for redning, eftersøgning, hos Fair, Tryg og
IF, og da jeg drøftede det med Top så sagde de det var pokkers vi ikke havde det, den ville de arbejde på, så jeg
mener altså i steder for at man måske står i hver sin side af vejen og råber lidt til hinanden så kan jeg sagtens se en
fælles grund her på midten, nemlig man undersøger hvad vi kan få på en individuel basis og så lad os købe det hvis
det er godt, men jeg synes det synd at vi skal ud og købe 8.500 forsikringer, hvis procenterne holder fra Baracuda så
er det altså 1500 der rejser ca. 20 % af medlemmerne der rejser og har brug for dækningen, og så kan man altså i et
vist omfang have den i forvejen.
Så lad os få et tilbud på noget individuelt på baggrund af det store arbejde der er lavet i og finde nogle gode vilkår.

Michael A.S. Hansen
I EUF hvor vi har ca. 3.000.000 dykkere i Europa, vi repræsenterer ca. 3.000.000 dykkere i Europa der var det sådan
at vi fremlagde vores forsikring og Stig han er faktisk blevet, han har fået til opdrag at lave et papir som skal fremlægges her i juni måned for EUF baseret på vores forsikring og den skal være standard for alle fremtidige dykkerforsikringer, det vil sige at når man går ind på EUF hjemmeside så vil der stå lige nøjagtig de ting man skal spørge om
her på baggrund af vores dykkerforsikring.
Stig Lyngby
Det er sådan at vi har lavet rigtig meget forsikringsarbejde, og det har vi primært på grund af de her huller der er i
forsikringer. Det er ikke sådan noget med at det skal være et bestemt selskab, det vi gerne vil have er en standard for
hvordan forsikringer skal være, og hvordan skal forsikringsbetingelser være, hvad betyder det i praksis, det betyder
at vi gerne vil have et afsnit hvor det der ikke er dækket i forsikringen står eksklusivt og hvis det ikke står der så er
det indeholdt i forsikringen, men det er ligesom ikke det der er til debat her.
Jeg synes det er helt rigt at det er æbler og pærer der er blandet sammen her, men jeg synes selv Baracuda giver
bolden op ved at snakke om det gule sygesikringsbevis og rejseforsikring i denne her sammenhæng, den forsikring
vi har den har eftersøgning og redning ophentning og dødsfaldsdækning.
Dødsfaldsforsikringen koster alene hos andre selskaber der laver tillægsforsikringer det tredobbelte, jamen så giv os
en individuel til 3 gange prisen, det har været vældig svært at finde nogen der vil tage de her forsikringsbetingelser
vi har faktisk måtte helt til udlandet for det der foregår i den danske forsikringsverden.
Det er meget svært at trænge igennem med en anderledes måde at tænke på, så jeg synes i virkeligheden at der er
rigtig meget værdi i denne her forsikring og det er selvfølgelig klart at hvis man vil have endnu mere dækning og
man vælger og købe en tillægsforsikring så er det fint og ja jeg har også en total sammenligning af de nævnte rejseforsikringer, men det synes jeg ikke jeg vil bruge tid på nu, jeg synes vi har brugt nok tid på det, fordi vi har faktisk
pindet ud præcis hvor hullerne er henne, man kan ikke lave et stort standardarbejde, hvis ikke man ved hvad det
drejer sig om, og det har vi faktisk forsøgt at sætte os ind i.
Følelsesladet ikke følelsesladet, der er et kæmpestort problem når vi som interesseorganisation rundt omkring i verden har vores medlemmer forsikret eller tror vi har dem forsikret og så den ene gang efter den anden så kommer de i
klemme, ja det er rigtigt at nogen kommer i klemme på en rejseforsikring, nogen kommer i klemme på en dykker___________________________________________________________________________________________________ 34
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forsikring, men det er dog bredden af de erfaringer som vi har gjort os, de sager hvor folk er kommet tilbage og har
klaget over at de ikke har fået den behandling som de rent faktisk har betalt for.
Med hensyn til dødsfaldsdækning så er det sådan at hver gang der er en dykker der omkommer så får de det her
beløb udbetalt, og jeg kan rigtig godt lide Steens bemærkning om at forsikringsselskabet normalt kun udbetaler efter
en retssag, det er rent faktisk sådan at boet efter en omkommen dykker faktisk først et år efter at rapporteringsmuligheden til forsikringsselskabet var udløbet opdagede at de faktisk havde 200.000 til gode hvis de havde bedt om
dem på det rigtige tidspunkt, forsikringsselskabet kunne så havde sagt ærgerligt, du kom for sent, det vi så kan gøre
der er at enten så udbetaler de eller så siger vi vores forsikring op, og hvad fik boet til den afdøde dykker, de fik
200.000.
Det kan vi gøre fordi vi er kollektive, det har vi ikke en mulighed for hvis vi er individuelle, så jeg synes ikke der er
rigtigt at vi bare kan tegne individuelle så jeg synes ikke det er rigtigt at vi bare kan tegne individuelle så er vi dækket ligeså godt, det er vi bare ikke.
Jeg vil ikke sige meget mere, jeg tror jeg har sagt rigeligt jeg anbefaler at vi beholder forsikringen.
Ole Bro
Ja jeg vil gerne sige nogle få afsluttende bemærkninger, fordi jeg er godt klar og at jeg nu står imellem forsamlingen
og en frokost og det er altid et farligt sted at stå.
Jeg beklager at hvis henvisningerne til det gule sygesikringsbevis har ført til misforståelse, det var ikke meningen,
det vi alene mente med at sige det er, at vi nu alle sammen er ude og købe forsikringer og dermed forholde os til det
på en måde som vi ikke tidligere har gjort, det er den ene ting, den anden ting er til formanden, jeg har overhovedet
ikke sagt at det var en dårlig dækning, jeg synes det er en fin dækning, men der er bare ingen grund til at købe 115
liter kernemælk hvis der er 25 der kan lide det, og de køber det selv i forvejen, så jeg håber at repræsentantskabet
her vil følge det forslag som er stillet af Baracuda, og at bestyrelsen, hvis det bliver gennemført vil arbejde på at vi
får tilbudt en forsikring på frivillig basis.
Stig Lyngby
Ja jeg føler mig lige fristet til at hente de tal frem her, det her er fra 2008 tal. 51 % af dykkere der rejser på dykkerrejser har ikke den nødvendige dækning, jo hvis de er medlem af DSF fordi så er de dækket af de forsikringer vi har.
Dirigent
Kl. har passeret 13:00 frokostpause til 14:15
Dirigenten har besluttet at afstemning sker efter frokost.
Der blev bedt om skriftlig afstemning, men mindst ti repræsentanter skal der være for at få skriftlig afstemning.
Der er 10 klubber der vil have skriftlig afstemning, så det er vedtaget.
Afstemningen går ud på, dem der kan gå ind for forslaget skriver ja, hvis man er imod forslaget skriver man nej.
Stemmeseddel nr. 1.

Punkt 6.3. Afstemning: 3 blanke stemmer, 15 der stemte for forslaget, 88 stemte net til forslaget.
Forslaget er faldet.
Punkt 7. Valg af formand for Appeludvalget
Klaus Vest, Dykanden. Genopstiller.
Klaus Vest er valgt

Valg efter den nye struktur:
Punkt 8. Valg til bestyrelsen:
Punkt 8.1. Valg af Næstformand
Kim A. Hansen. Genopstiller ikke.
Kirsten Klaaborg, FRØ-Mandsklubben Kaj
Bestyrelsens kandidat.
Dirigent: Andre forslag?
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Søren Arnvig. Roskilde Frømandsklub
Vi har snakket om det her i klubben og vi synes der er en mere oplagt kandidat til næstformandsposten end Kirsten,
og vi vil godt foreslå Flemming Holm, nu er han udvalgsformand for Teknisk Udvalg, til næstformand, han har vist
rigtig gode resultater i Teknisk Udvalg gennem de sidste tre år, han har fået styr på det i udvalget, der sejlede lidt i
forvejen, han er yderst velkendt ude i klubberne med deres turnerer med Teknisk Udvalg, og så er han ekstrem resultatorienteret, noget vi i høj grad kan bruge i bestyrelsen, så vi vil gerne nominere Flemming Holm til næstformand.
Dirigent spørger for god ordens skyld om Flemming tager mod den opfordring.
Flemming Holm: Nej tak.
Der var ikke andre kandidater.
Kirsten Klaaborg er valgt.

Punkt 8.2. Valg af Økonomiansvarlig
Stig Lyngby, Holbæk Dykkerklub. Genopstiller.
Bestyrelsens kandidat.
Stig Lyngby er valgt
Dirigenten vælger at slå de 2 næste punkter sammen.
Kandidaterne var til stede.
Der var ikke andre kandidater.

Punkt 8.3. Bestyrelsesmedlem 2
Maria Livbjerg, Hvidovre fridykkerklub.
Bestyrelsens kandidat.
Maria Livbjerg er valgt.

Punkt 8.4. Bestyrelsesmedlem 4
Karin Due har trukket sig.
Maria Kaspersen, Rødovre Sportsdykkerklub. Opstiller.
Bestyrelsens kandidat.
Maria Kaspersen er valgt.

På samme måde bliver de næste 2 punkter slået sammen, der skal vælges 2 suppleanter, Michael har meddelt at der
er 2 kandidater, Pia Borneland og Søren Arnvig.
Begge kandidater er til stede.
Der var ikke andre kandidater

Punkt 8.5. Suppleanter
Søren Arnvig er valgt
Pia Borneland er valgt

Punkt 9. Eventuelt
Allan Sørensen fra Ribe Dykkerklub Sælhunden
Orientering om problemer i Dykkerloven i forhold til den drukneulykke der var i Ribe Å.
Orientering er udenfor referat i henhold til aftale med Allan Sørensen.
Hvis man vil vide noget om sagen kan man kontakte Ribe Dykkerklub.
Flemming holm fra Teknisk Udvalg
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Det er bare en kommentar, jeg synes det er flot det I hjalp til med dernede, og det ærgrer mig rigtig meget at I ikke
også ender med at kunne få afmærket ham, det kunne have været dejligt for forældrene.
Jeg har spurgt lidt mine kollegaer i Teknisk Komite i de andre lande hvordan det her er, og en række af landene
omkring os, og det er ikke så langt væk nødvendigvis, der er sportsdykkere en del af beredskabet for at finde en
tilskadekommen eller en omkommet. Det er superærgerligt at vi ikke har muligheden, at vi skal set med mine øjne
ikke kan yde en god samfunds gerning, at vi skal stå og se glo ind i en mulig bøde, jeg ved ikke hvor meget tusinde
den starter på, men jeg har hørt beløbet 5.000.
Jeg synes at det måske var noget vi måske skal kigge på, hvis der er en gråzone, så er der et gul, og er der et hul så
er der en vej.
Var det ikke noget vi kunne lokke bestyrelsen til at nedsætte en arbejdsgruppe, jeg kender en som ved en bunke om
det. Som allerede har meldt sig frivilligt til at hjælpe.
Michael A.S. Hansen
Jeg tror ikke vi behøver hemmelig afstemning, hvis I mener vi skal arbejde videre med det så ræk en lap i vejret.
Så gør vi det.
Søren Arnvig. Roskilde Frømandsklub
2 ting. Da jeg startede med at dykke tilbage i firserne, der havde Roskilde Frømandsklub et samarbejde med det
lokale civilforsvar om et beredskab nede i Roskilde Fjord, hvor de ringede og vi kom ligeså snart der var nogen der
savnedes. Det blev lukket på grund af denne her lovgivning.
En anden ting omkring erhvervsdykkerbevis, alle der er CMAS 3* dykkere og PADI Dive Master og derover, de
kan rekvirere sig et norsk erhvervsdykkerbevis hvis I har lyst til det, det koster kr. 400 I skal bare skrive efter det til
Bergen Højskole og ifølge en aftale omkring gensidig nordisk samarbejde og anerkendelse af arbejdskvalifikationer,
så kvalifikaterer det også til et dansk erhvervsdykkerbevis, hermed givet videre.

Peter Lejgaard. WEB Dyk
Jeg vil ikke sige så meget til det, jeg synes bare det er vigtigt at få en kommentar med til det her.
Jeg havde vagten i Haderslev den dag de var nede at lede i Ribe.
Jeg vil gøre opmærksom på at der man lavede den her lovgivning omkring uddannelsen af redningsdykkere i Danmark, der blev der lagt op til at der blandt de danske sportsdykkere fik mulighed for at tage en merit uddannelse som
erhvervsdykker.
Resultatet af den merit uddannelse har desværre været meget skuffende i forhold til det Søfartsstyrelsen udsteder af
erhvervsdykkere i Danmark. Der er så vidt vides kun været en lille håndfuld, altså 5 mennesker som har benyttet sig
Af at få konverteret deres udmærkede sportsdykkerbeviser til en egentlig erhvervsdykkeruddannelse.
Jeg synes det er skuffende at der ikke er flere der har meldt sig.
Set med beredskabsstyrelsens øjne, at når man har kæmpet for at få det igennem, så når det kommer til stykket hvor
muligheden er der, det tager 14 dage at tage sådan en uddannelse, at der så ikke dukker nogen op.
Der er ikke mange der har gjort brud af det, det synes jeg bare jeg gerne ville have med.
Søren Arnvig. Roskilde Frømandsklub
Det er rigtigt der er mulighed for at starte på en erhvervsdykkeruddannelse med overførsel af merit som sportsdykker. Uddannelsen koster stadig kr. 28.000, den erhvervsuddannelse, og det man sparer det er de første 2 uger, du
skal stadig gennemgå 4 ugers kursus.
Peter Lejgaard. WEB Dyk
Det er rigtigt det er pengene, økonomien i det, men det der er værd at have med, hvis man skal ud og diskutere det
her, hvordan skal vi bruges i et eventuelt beredskab.
Det vi skal kæmpe for er hvordan vi kan få sportsdykkere ind i de her lovgivninger omkring civil hjælp til beredskabet.
Michael A. S. Hansen
Jeg vil gerne benytte lejligheden til og sige rigtig mange tak til den afgående næstformand, jeg synes at han har gjort
et godt stykke arbejde og jeg er meget ked af og miste ham, vi håber selvfølgelig at vi har fået en god afløser for
ham, det ved jeg vi har, så jeg synes at I alle sammen skal give ham en står hånd, og også selvfølgelig Karin Due
som ikke er til stede i dag. Det gjorde de.
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Per Holm. Ribe Dykkerklub Sælhunden.
I forbindelse med den eftersøgning vi havde nede i Ribe. Jeg er overbevist om at hvis man havde gået ind med
sportsdykkerne så havde man løst opgaven væsentlig hurtigere.
Sportsdykkerne var lokalkendte og kunne gå ind meget hurtigere.
Bestyrelsen skal tage fat i det her.
Stig Lyngby
Jeg har lovet lidt i forhold til min præsentation i dag. Jeg vil lige indskyde lidt om båd forsikringer.
Det er sådan at rigtig mange af klubberne har haft glæde og gavn af og få deres både forsikret i Dansk Småbådelaug,
men det kan man desværre ikke længere, der er måske sket på sådan en lidt ufin måde, at man ikke har fået en opkrævning, og så når man melder sig ind igen så finder man ud af, at den forsikring man havde, den kan man ikke
længere tegne, og da jeg blev opmærksom på det her problem, så gjorde jeg det, jeg tog kontakt til den agent som vi
normalt snakker forsikringer sammen med og vi er nu i de afsluttende forhandlinger med et engelsk og et tysk selskab og i løbet af meget kort tid så har vi forsikringsbetingelser på forsikringsdækning af ribbådene og det er også
en kollektiv aftale vi laver, forstået på den måde at det er ikke hvor mange skader du har på din båd der afgør dig
præmie, men det er hvor mange skader vi alle sammen har på vores både tilsammen der afgør den præmie.
Den er god i den ene ende, men når det er sagt så er en forsikring en forretning så hvis der kommer uforholdsvismæssig mange skader, så stiger præmien eller også så opsiger forsikringsselskabet aftalen.
Så nu lige om lidt så er vi klar til at lave et sats i forsikringsselskabet sammen med DSF og så kommer vi med en
præmietabel ud til alle klubberne og I skal så se om det er billigere end det I har, om det er noget der er interessant
for Jer. Jeg tror det er rigtig interessant, jeg har set på forsikringsbetingelserne og de skriger til himlen i forhold til
de forsikringsbetingelser vi har herhjemme. Hvis du mister en motor af en eller anden årsag så får du en ny motor,
du får ikke 9,85 så kan du selv spæde resten til, og det er nogen anerkendte selskaber som har ekspertise i det her
område som er gået ind i det og igen her har der været mangl på velvilje fra danske selskaber til at gøre andet end at
sende os en stor regning. Det lovede jeg lige at orientere om, jeg havde ønsket at jeg kunne have haft det med her i
dag, men ting tager tid.
Så lovede en anden ting, gas aftale, nu har vi arbejdet i rigtig lang tid på at få en ny gas aftale, den er indgået med
AGA og det har også været en lang og svær forhandling, det betyder at lige om lidt i løbet af en uge eller to så kan
man indkøbe gas på samtlige AGA depoter i Danmark til en favorabel pris, og det er de priser der ligger i aftalen og
dem der har kigget på det har i hvert fald indtil nu sagt at de var gode, det håber jeg også I andre gør. Der hvor vi
specielt har lavet en indsats der er at få alle de her gebyrer væk som vejer tungt når vi er en lille klub der ikke skal
have 50 flasker af gangen, men skal have en flaske eller to af gangen, og så vil jeg også lige gøre opmærksom på at
den der flaskeleje på 1,58 om dagen svarer nøjagtig til den samme leje på en tre års kontrakt, men det betyder at man
nu lige pludselig kan have sæsonfleksibilitet med inde. Har man brug for 6 flasker om sommeren så tager man det,
så tager man det, og har man brug for 2 flasker om vinteren så beholder man det.
Den måde det kommer til at fungere på det er at hver eneste klub får et AGA gas kort og med det her gas kort i hånden og et gyldigt DSF medlemskort, så kan man købe gas på samtlige AGA depoter eller man kan bestille gas på
samtlige AGA depoter i landet. Der kommer artikler i Sportsdykkeren om det og AGA har indrykket nogle annoncer
og udover det så ligger der nogle muligheder, AGA har stor ekspertise omkring gas håndtering og sikkerhed, og hvis
det har interesse for DSF, Teknisk Udvalg så ligger der en åben invitation til dem der har brug for og få mere forstand på det eller har lyst til at indgå et samarbejde kan gøre det.
Det er hvad jeg havde tænkt mig at sige om gas aftale og båd forsikring.
Michael A.S. Hansen
Du er det også jeg vil spørge Jer om I har lyst til at høre vores nye vision fordi så vil jeg da rigtig gerne gennemgå
det for jer. Det ville de gerne.
DSF består af klubber der er stiftet med dykning for øje, derfor må det være DSF’s formål at varetage disses interesser på bedste vis, men derudover kan organisationen have målsætninger om at have indflydelse på dykningen i
Danmark og være mere med til at sætte dagsorden i verden generelt, og sporten er et af de områder hvor DSF stadigvæk har mulighed for at gøre sig gældende og det er derfor det er vigtigt at sporten hele tiden udvikles og at eliten til stadighed for bedre og bedre vækstmuligheder, måske kan man sætte en del ligheder mellem begge hovedmålområder ved at have maksimal indflydelse på dykning samt generelt at have en elite og der kan gøre sig internationalt og ved at gøre det så varetager man også klubbernes interesser, der er i hvert fald ikke helt adskilt.
Hvad er det egentlig klubberne ønsker, i dag har DSF en bestyrelse på 7 og en administration på 2 medarbejdere,
samt 14 udvalg bestående af frivillige der laver aktiviteterne, og den sammensætning leverer den indsats der skal til
for at opretholde det eksisterende serviceniveau overfor klubberne og det aktivitetsniveau der har været igennem
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rigtig mange år, men hvad er det der skal ske i fremtiden så? Med den nuværende service og aktivitet har været
tilfredsstillende nok til de 150 klubber og ca. 8.500 medlemmer, skal DSF repræsentere alle fritidsdykkere, skal vi
have flere klubber og hvad skal der ske med DSF og hvad vej skal vi.
Hvis man sætter sig i lederstolen og det gør ethvert bestyrelsesmedlem, de bliver nødt til at gøre sig klart hvad det er
man vil og hvad det er man er leder for, og det er vigtigt at få sat småproblemer i hverdagen, eller få sat sig udover
småproblemer i hverdagen og vi vil også gerne finde ud af hvor fjerne mål er ellers så risikerer man at bruge al sin
energi på at løse småproblemer og ikke lave andet end at reagere på udefrakommende hændelser.
Vores holdning er at DSF skal udvikles. DSF bør repræsentere samtlige dykkere i Danmark og det er indenfor fritidsdykning og det er indenfor sportsgrene der kategoriseres indenfor dykning.
Det skal være en professionel organisation, vi skal være kendt blandt alle danskere der dykker at det er DSF og vi
skal være anerkendt som en professionel organisation hvor offentlige myndigheder henvender sig til. Vi skal fremme vores sportsgrene og vi skal levere en service til alle dem der ønsker at dykke, til dem der ønsker at uddanne
dykkere og guide dem der ønsker at blive uddannet til fritidsdykkere samt vejlede og hjælpe sportsudøvere der ønsker at deltage i vores sportsgrene.
Vi har valgt at udvide vores vision lidt fra den som I har hørt om før og vores nye vision er nu, det skal være DSF
der samler og fremmer alle undervandsaktiviteter i Danmark.
Vi har nogle strategiske målsætninger:
Om 5 år så er der dobbelt så mange medlemmer i DSF som i dag, med særlig fokus på børn og unge samt ledere og
instruktører.
DSF er om 5 år i tæt samarbejde med Team Danmark om eliteudvikling og det kan blandt andet komme til at bevirke at vi skal have en lønnet landstræner.
Der er godkendte officielle danmarksmesterskaber i forskellige sports discipliner.
Der skal fassiliteres samarbejde mellem klubberne på tværs.
DSF skal blive hørt i alle sager som har pressens bevågenhed.
Noget vi også håber på er at 60 % af en tilfældig rundspørge hos danske dykkere skal intifisere DSF som organisationen som samler dykkersporten i Danmark.
Endelig skal DSF stadig spille en stor aktiv rolle for dykkersikkerheden i Danmark.
Det er bestyrelsens opgave at vise vejen og derfor skal bestyrelsens fokus være på at sætte målene på de lange strategiske og de kortsigtede taktiske samt på den baggrund prioritere DSF’s økonomi så målene nås.
Hvis fokus skal sikres så er det vigtigt at tanker og beslutninger ikke trækker for langt ud, for langt ned i detaljer,
hvis bestyrelsen til daglig bruger kræfterne på at løfte administrative eller daglige ledelsesproblemstillinger så er det
svært at komme op i helikopteren og få det store overblik og tænke de langtrækkende tanker.
Kort fortalt skal bestyrelsens arbejde foregå med at træffe politiske beslutninger for DSF på bestyrelsesmøderne.
Mellem møderne skal bestyrelsen være så synlige, for dykkerne og dykkerklubberne i Danmark, som muligt.
Hvad betyder der? Vi vil gerne ud til Jer, hvis I har nogle problemer I, vil vi gerne komme og hjælpe Jer, hvis I har
et behov for at vi kommer, og som jeg også sagde på et tidligere tidspunkt i dag, er at vi meget gerne vil ud og holde
bestyrelsesmøder ude i Jeres klubber, hvor vi så kan møde Jer først og så kan holde et bestyrelsesmøde bagefter.
DSF’s rolle indenfor dykkersporten i Danmark kræver at vi til stadig spiller en aktiv rolle i de relevante internationale organisationer, eksempelvis CMAS, CMAS Europa, EUF, ISO med flere.
Det her det er stadigvæk en vision.
Til at sikre bestyrelsens linier og holdninger skal føres ud i det daglige arbejde i DSF overfor klubber og udvalg
ansættes der en generalsekretær, endvidere er det generalsekretærens ansvar at lede og sikre det administrative og
økonomiske arbejde i DSF.
Reelt set så er det jo Ingelises arbejde, det hun laver i dag, vi kalder det bare noget andet, og det er ikke sådan at
hverken Ingelise eller Marianne på nogen møde skal inddrages i det her, eller fyres eller på anden måde, de gør et
godt stykke arbejde, og det her det er som sagt en vision som vi arbejder hen imod. På et eller andet tidspunkt så vil
der jo skulle ske en udskiftning på kontoret og hvis vi så har tænkt nogle tanker først så håber jeg på at I, ja det er
vores vision det her.
Udvalgenes rolle
I DSF der har vi mange aktiviteter, og det er udvalgenes rolle at lave DSF’s aktiviteter, som den største del af vores
serviceprodukter som klubberne kan anvende, og udvalgene skal så i samarbejde med generalsekretæren og i samarbejde med bestyrelsen og i samarbejde med klubberne omkring udviklingsområder indenfor udvalgenes ansvarsområder og det vil sige at udvalgene er pålagt at sikre at DSF altid spiller så stor en rolle som muligt, og alle udvalg
skal have en synlighedsplan og det betyder at hvert enkelt udvalg skal have en plan for klubbesøg, offentlige aktiviteter overholdelse af den plan der giver økonomisk tilskud.
Vi prøver på at lave nogle handleplaner for de her udvalg sådan som I har set et eksempel på for Kommunikationsudvalget og så må vi så holde dem op på, hvad kan I nå af det her.
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Sekretariatet skal være serviceorgan for klubberne stadigvæk for bestyrelsen og for udvalgene, og alle opgaver der
hører til den daglige drift af DSF skal varetages af sekretariatet.
Alt det her er noget vi vil prøve at arbejde på frem imod de næste 5 år.
Det er bare vores vision.
Steen Petersen. Skovshoved Undersøiske Gruppe
I dag har jeg med glæde konstateret at man tilpasser forbundets struktur til virkeligheden. Kunne man ikke gøre det
samme med hensyn til jobbene på kontoret. Der tales meget om generalsekretær og tilpasning, kunne vi så ikke
udnævne Ingelise til general og Marianne til sekretær så er den ged barberet.
Michael A. S. Hansen.
Nu er der vel ingen af Jer der er i tvivl om hvem der bestemmer i DSF vel. Så vi har en general ikke Ingelise.
Det kunne også være en direktør, det kunne også være noget andet, vi skal nok komme med det til Jer når det bliver
aktuelt, det er en vision det her.
Flemming Holm. Teknisk Udvalg
Jan Pinndal, Michael og jeg var hovedforfatter på visionen da den blev skrevet i den rå udgave inden bestyrelsen
arbejde videre med den og gjorde den til deres vision, og jeg har været med til at stå fadder til ideen, omkring ideen
til en generalsekretær, og min primære begrundelse var at jeg ikke altid ser bestyrelsen og udvalgene arbejde optimalt sammen, det kan godt være at den nye strukturændring der er sket i dag vil gøre det, men jeg føler at vi har i
altovervejende grad en meget usynlig bestyrelse, jeg føler ikke at vi oplever dem nok derude, og så satte jeg mig ned
og grublede over hvorfor det, jeg har en tyrkertro på at det skyldes at de her bestyrelsesmedlemmer vi har i dag de
har en arbejdsuge på 40 timer og en transport på 10, så er vi oppe på 50, og derefter skal de drive et forbund som vi
gerne vil have skal gå med syvmileskridt, skal være fremadrettet, skal være visionære, og som skal hale ind på det
dykkermarked som vi i dag kender fra vores professionelle organisationer som stormer frem, det kan jeg ikke se
hænder sammen.
Ved det at jeg konstaterer det, så siger jeg hvad skal der så til? Og Steen du siger noget sjovt, generalsekretær, men
jeg ser faktisk Ingelises rolle, jeg ser bare vi skal ratificerer hendes rolle til hun får magt som magt, hvis jeg kigger
på min hverdag, hvad gør jeg som TU formand når jeg ikke fatter en skid af det bestyrelsen sender, så ringer jeg til
Ingelise, det tror jeg faktisk hovedparten af mine kollegaer gør, de ringer til Ingelise.
I mit helt klare optik så det eneste vi gør, vi legaliserer det vi gør i forvejen.
Og jeg ser Ingelise som den generalsekretær eller direktør, eller kalif eller hvad I vil kalde det som vi bør have, hun
gør det i forvejen, og hun gør det rigtig godt, men lige nu der har vi en hund i et spil kegler der løber rundt mellem
bestyrelsen, udvalgene og klubberne i perioder i et urimeligt tempo, så hvorfor skulle vi ikke bare give hende de
stjerner og de vinkler, om det så er løn så gør det dog, som hun har fortjent. Det er derfor jeg agiterede så hårdt som
jeg har gjort for en generalsekretær.
Min drøm er nemlig og nu ved jeg ikke om jeg rager rigtig uklar med de 7 der sidder deroppe, nej Kim er ligeglad
han tager tilbage til Bornholm, men min drøm er at vi kan sætte, her på repræsentantskabsmødet, et budget på de
herrer og de damer, der hedder vi skal minimum ud og besøge klubberne X antal gange i denne her givne periode, i
mit optik kan jeg ikke forstå hvorfor de her bestyrelsesmedlemmer ikke har været ude og besøge en klub om måneden, jeg vil gerne citere Stig, Jeg var ude sammen med Maria i Odsherred, det var ental, det var ental det du sagde,
om du har været ude flere steder så sagde du stadig ental, jeg kunne godt tænke mig at vi så bestyrelsen mere derude, og hvis de skal have tid til det så skal vi fjerne andre opgaver for der er ikke mere tid, det er derfor jeg har været med til at agitere for det.
Karl Gunnar Gregersen, Ribe
Kære Flemming, jeg er fuldstændig klar over det her, ved du hvem der ansatte Ingelise. Det var nemlig sådan ar
omkring år 2002, var vi godt klar over hvor det bar hen rent bestyrelsesmæssigt, og for at sikre forbundet en stabil
fremtid så ansatte vi faktisk Ingelise, vi var klar over at kom der en fuldstændig ny bestyrelse, hvad meget jo tydede
på, så var de nødt til at have en der havde noget ballast, og Ingelise havde allerede på daværende tidspunkt 30 års
ballast indenfor bestyrelsesarbejdet, så vi var sikre på ved at ansætte hende på et 5 års kontrakt, kunne vi sikre at
næsten uanset hvad der skete så ville forbundet arbejde støt og stabilt videre, og det gør det jo sådan set også.
Michael A.S. Hansen
Tak for det Karl Gunnar, og som vi ser det selv så arbejder vi ufattelig meget hurtigere end på det tidspunkt, det er
rigtig, rigtig dejligt.
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Dirigent.
Er der andre der har lyst til at løfte underholdningsværdien?
Pia Borneland. Aquanaut Helsingør
Jeg blev medlem af Aquanaut i 1985, fik mit sportsdykkerbevis, har været bådfører siden 1987, og i al den tid er det
sket flere gange i løbet af året, at vores dykkerflag, vores ankerbøje er blevet ignoreret. For mig kulminerer det hele
30. juni 2005 hvor jeg bliver sejlet ned af en vandscooter, jeg ligger udfor klubbens lokale, vi har lokale helt ned til
strandkanten, jeg ligger på en meter vand, ca. 10 meter fra selve strandkanten, jeg har en prøvedykker med, vi har
åbent hus her, jeg har været instruktør siden 1990, vi har 4 dykkerbøjer ude hvoraf den ene er med dykkerflag og de
3 andre er divers below.
Vi anmelder sagen til politiet, vi tager kontakt til den pågældende vandscooterklub som opholder sig omkring 300
meter længere nede af stranden, de har ikke nogen større intentioner med at snakke med os om sagen, så den ender i
retten. Jeg kontakter Dansk Idræts-Forbunds advokat for at høre hvordan jeg står i denne her sag, det gør jeg efter
aftale med DSF, og jeg får at vide at jeg skal kontakte dem ligeså snart retssagen bliver berammet.
Det gør den først den 27. maj 2008. 3 uger før tager jeg kontakt til Dansk Idræts-Forbund og spørger om de vil hjælpe mig, det får jeg at vide at det er der ikke tid til, så jeg går i retten. Det var en ubehagelig oplevelse.
Der bliver sat strafferamme den 15. juli. Den kvinde der påsejlede mig blev dømt til en bøde på kr. 1.000,00 for at
overtræde søfartsreglerne, jeg bliver så tilkendt en skadeserstatning på kr. 1.200,00 fra kvinden, og den har jeg ikke
modtaget endnu.
Jeg har fået at vide af Michael på vores instruktørkonference at det vil han gerne hjælpe med, det har han ikke gjort
endnu. Det er ikke det værste, det værste er at vores dykkerflag bliver ignoreret, det sker den ene gang efter den
anden, vi må have gjort et eller andet ved det her, alene sidste år oplevede jeg tre gange at sejlere går for tæt på og
jeg oplever også at der er flere og flere sejlere, i hvert fald i Øresund. der er alt for mange der ikke har kendskab til
tegn og signaler, den ene gang der ligger jeg på Blokhusgrunden, jeg er bådfører, jeg har en dykkerleder, der er fire
sejlere der kommer nordfra, de kommer med vinden ind bagfra, det vil sige de har sejlene slået ud til hver sin side,
da de nærmer os der tuder jeg i hornet 5 gang, ikke en af dem ændrer kurs, vi råber efter dem, ikke en af dem ændrer
kurs, vi har stort dykkerflag oppe, vi har flag i stævnen og ankerkugle oppe. Der er ingen der tager notits af os.
Hovedet på sømmet bliver sidst i juli måned der skal vi ud med en elev der skal på 18 meter vand, der ligger en
farvandsbøje der markerer at her ligger sejlrenden, vi smider anker 300 m syd for, altså vi ligger indenfor det korrekte område, jeg ved godt at onsdag aften der er der kapsejlads, vi går ud af havnen lidt over 17, vi smider anker kl.
17.30, og på det tidspunkt ser jeg feltet fra kapsejladsen, de har kurs ret mod os, men vi har stort dykkerflag oppe,
vores kugle oppe, vi har dykkere i vandet så selvfølgelig gør jeg ikke andet end at forvente at de viger udenom, det
gør de ikke, vi gør alt for at gøre opmærksom på os, på et tidspunkt der står vi med hånden på hornet. Ikke en af dem
ændrer kurs, de er så tæt på os så vi kan føre en normal samtale, så kan i selv regne det ud, og det er ikke pænt det
der bliver sagt.
De mener vi ligger ulovligt, de sejler hen over vores dykkere og råber til os at de skal have dykkerflag i overfladen,
det er svaret.
Vi bliver nødt til at have gang i noget, enten med Dansk Sejl Union eller nogen andre der kan tage stilling til det her,
for det går ikke længere.
Der er alt for lidt respekt for vores dykkerflag, der er for lidt viden om hvad et dykkerflag betyder.
Jeg håber der kan blive sat noget i gang, måske et udvalg eller et eller andet der kan gå i samarbejde med Dansk Sejl
Union så vi får ændret på det her.
Flemming Holm Teknisk Udvalg
Det var for første gang i dag noget til mit udvalg, så nu føler jeg mig da lidt nyttig at jeg har tilbragt weekenden
sammen med Jer.
Da jeg startede i TU fik jeg ved et tilfælde kontakt med en redaktør fra Dansk Sejl Unions blad og grunden til at han
kontaktede mig det var at han havde smidt en artikel i bladet der hed ”Kender du dette flag” og det blad det kommer
med almindelig post og samme dag det var udsendt var der 4 der havde henvendt sig, og alle 4 sagde nej og de 2 af
dem var sejlerinstruktører, så siger jeg at det tror jeg ikke på, det korte og det lange det var at han sendte en artikel
ikke ret lang tid efter i 2006 hvor han informerede om det flag, og det gav lignende reaktion, så jer er helt enig med
dig vi har en eller anden form for problem, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre ved det, det er et rigtigt stort problem og
det er et problem som er en tikkende bombe, og på et tidspunkt går det mere galt end det du har været ude for, jeg
har hørt lignende historier på andre repræsentantskabsmøder hvor folk har været ude for noget.
Jeg ved ikke hvad vi skal gøre.
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Michael A.S. Hansen
Jeg ved heller ikke hvad vi skal gøre, men det er da helt klart at det er noget som vi i bestyrelsen må påtage os at
kigge på. Vi har i min klub taget et billede af et skib som kam meget tæt på vores bøje. De fik en bøde på kr.
3.500,00.
Pia Borneland
Jeg vil godt lige tilføje at der er temmelig mange brodne kar imellem os sportsdykkere, der er rigtig mange der dykker uden overfladebøjer, så vi skal selvfølgelig også feje for vores egen dør.
Karl Gunnar Gregersen. Ribe Sportsdykkerklub
DSF havde tidligere et samarbejde med Rådet for Større Dykkersikkerhed, hvor der blev udgivet en lang række
plakater, den med ”flag oppe dykker nede”, den fik vi formidlet rundt til sejlklubber rundt omkring. Det kunne godt
være det var en ide at genoptage samarbejdet med dem, hvis ikke man har det.
Michael A.S. Hansen
Vi har påtaget os at kigge på det, og vi vil selvfølgelig trykke der hvor vi kan trykke.
Dirigent
Andet til eventuelt. 1.2.3. Så vil jeg for mit vedkommende sige tak for i dag, jeg ved ikke om formanden vil sige
noget, men ellers er vi ved at være færdige med Jeres repræsentantskabsmøde.
Michael A.S. Hansen
Jeg vil på bestyrelsens vegne sige rigtig hjertelig tak fordi at I kom, for en god debat og tak fordi I var her og gav os
nogle gode input og så vil jeg sige hjertelig tak til Willy.
Kom godt hjem.
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