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Til repræsentanterne        

 
 

Referat 
Repræsentantskabsmøde 2013  

SØNDAG DEN 7. APRIL 2012 KL. 10.00  

Comwell Roskilde a-s 
Vestre Kirkevej 12 

4000 Roskilde 

 
 

1. Valg af dirigent 
   
2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning 
 v/Formand Jesper Risløv 
 Beretningen er udsendt 
 
3. Revideret regnskab fremlægges 
 v/Økonomiansvarlig Stig Lyngby  
 Regnskabet er udsendt 
 
4. Budget fremlægges 
 v/Økonomiansvarlig Stig Lyngby 
 Budgetforslag er udsendt 
 
5. Valg af revisorer 
 Bjørn Meinert Küster og Kirsten Pedersen 
 Genopstiller  
 
6. Anmeldte sager 
 Ingen anmeldte sager.   
  
7. Valg af formand for Appeludvalget 
 Klaus Vest. Dykanden 
 Genopstiller ikke 
 Søren Bergh Jensen. Roskilde Frømandsklub 
 Kandidat 
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8.                    Valg til bestyrelsen 
 
                       1.  Næstformand for 2 år    
 Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub 
 Genopstiller ikke. 
 Flemming Holm. Grevedykkerne 
 Kandidat 
 
 
 2.  Økonomiansvarlig 
 Stig Lyngby. Holbæk Dykkerklub 
 Genopstiller 
 Bestyrelsens kandidat 
 
  
 3.  Bestyrelsesmedlem 1 for 1 år   
                          Konstitueret bestyrelsesmedlem. 
 Kaj Jensen. Nak Nemo 
 Bestyrelsens kandidat 
 
 
                       4.  Bestyrelsesmedlem 2 for 2 år 
 Ole Aggerholm Silkeborg Frømandsklub 
 Genopstiller 
 Bestyrelsens kandidat 
 
 
 5.  Bestyrelsesmedlem 4 for 2 år 
 Klaus Vest. Dykanden 
 Kandidat 
 
 6.  Suppleant for 1 år     
 Jakob Johansen. Roskilde frømandsklub  
  Genopstiller 
 Bestyrelsens kandidat 
                        
 7.  Suppleant for 1 år 
 Mogens Braae. Roskilde Frømandsklub 
  Kandidat 
 
 
9.  Eventuelt 
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Jesper bød godmorgen og konstaterede at klokken var 10:00. 
Jesper bød alle velkommen til Roskilde med håb om et fint repræsentantskabsmøde. 
Inden vi går i gang med den officielle dagsorden, så må vi desværre erkende at 2012 var et år hvor nogle 
af vores dykkerkammerater betalte den ultimative pris ved vores sport og omkom. 
Desværre er det sådan at der ikke er et helt præcis tal på hvor mange der egentlig er omkomne.   
Vi ved at der er 6,7 stk. der er omkomne i Danmark og 4,5 danske der er omkomne i udlandet.  
Jeg synes vi skal ære dem alle sammen ved at rejse os op og tage et minuts stilhed. 
Tak for det. 
 
Vi går videre til det 1. officielle punkt på dagsorden, valg af dirigent. 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår at Poul Jensen bliver valgt som dirigent.  
Poul Jensen blev valgt. 
 
Poul Jensen takkede for valget. 
Den første indkaldelse til repræsentantskabsmødet var annonceret den 1. december 2012 i Sportsdykke-
ren.  Det er rettidigt jævnfør § 16 i forbundets vedtægter. Den er ligeledes udsendt med 30 dages varsel 
den 6. februar 2013 som brev til klubberne, og årsrapporten er udsendt for 30 dage siden. 
Således er formalia opfyldt. 
Ingen indvendinger, så er repræsentantskabsmødet beslutningsdygtigt ifølge forbundets vedtægter. 
 
Poul Jensen gennemgik dagsorden. 
Dagsorden er i overensstemmelse med forbundets vedtægter og ordet blev givet til Jesper. 
 
 
2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning 
 
Formand Jesper Risløv 
Vi startede 2012 med at holde et længerevarende møde i bestyrelsen, hvor vi fandt ud af at vi nok skulle 
have en eller anden form for fælles fodslag for hvordan vi ville arbejde i bestyrelsen og hvad det egentlig 
var hvad vi gik og havde for tanker, og på et møde vi havde i januar, der havde vi det her møde og en af 
de ting vi kom frem til var, at alt hvad vi foretager os rent bestyrelsesmæssigt i forbundet, det skal munde 
ud i at det på en eller anden måde skal være nemmere at være klub. 
Klubberne er vores medlemmer, og det er dem der er vores grundpille i hele vores eksistensgrundlag og 
derfor vil vi gøre alt for at få tingene til at køre nemmere. 
Desværre er det sådan i virkelighedens verden, at det der passer på nogle klubber, det passer ikke på 
nogle andre klubber, men vi prøver i det store hele at gøre det sådan så hver gang vi har nogle ting fra 
kontoret der kommer ud, nogle ting der skal udfyldes eller gøres, et eller andet, at det er til så stor glæ-
de/og så lidt gene som muligt for Jer alle sammen. 
 
Vi prøver hele tiden at holde fokus på, at vi har en bred vifte af aktiviteter og tilbud, som vi kan tilbyde Jer 
ude i klubberne, og jeg ved at et af målene for 2013 det er også, at der skal komme endnu flere tilbud. 
Her kan eventuelt nævnes den aftale vi netop har lavet med ProSafe og jeg ved at der også bliver delt lidt 
ud fra dem på repræsentantskabsmødet og der blev også delt ud på instruktørseminaret for ikke ret lang 
tid siden. 
 
En af de ting som er rigtig vigtig for os det er også at blive i stand til at kommunikere ud til vores med-
lemmers medlemmer, hvis vi kan sige sådan.   
Ofte har vi set at meget af det kommunikation der kommer fra forbundet det ryger ud til klubberne, og 
det er ikke altid, det er en fornemmelse vi har, at al den kommunikation den kommer ikke videre ud til 
det enkelte klubmedlem. Det kan godt være det bliver uddelt i klubben, men det virker som om der er 
mange enkeltmedlemmer som måske ikke helt fanger hvad det er vi prøver at lave her fra forbundets 
side, det har vi arbejdet meget på, og arbejder på. 
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I bestyrelsen, skete der lidt ændringer på repræsentantskabsmødet, eller op til, og i bestyrelsen har vi 
haft et godt samarbejde og det til trods for at der jo er et stort sammensurium af forskellige interesser 
som vi repræsenterer hver især, men en af vores helt store udfordringer, det er simpelthen tiden. Hver 
gang vi mødes til et bestyrelsesmøde så går der rigtig meget tid, heldigvis, med at snakke om al det vi har 
oplevet i mellemtiden og nogen gange så kan det godt være svært på en onsdag eller tirsdag aften eller 
hvornår det nu er, at få kørt alle tingene igennem og alle emnerne igennem, så det vi har måttet konsta-
tere i 2012 det er at vi har været forholdsvis proaktive overfor de ting der har været og det betyder at vi 
har behandlet budgetter, regnskaber, vi er ikke på nogen måde kommet ud over rampen og udviklet no-
get for forbundet, det vil vi prøve at gøre noget ved. Bedre i 2013. 
 
På repræsentantskabsmødet sidste år fik vi en forhånds godkendelse på at vi kunne bruge 250.000,00 af 
vores egenkapital til at udvikle et nyt websystem, det er et projekt der er i gang, det har nok taget længe-
re tid end vi havde regnet med, men det er absolut ikke dødt og vi gør alt hvad vi kan for at få en ny WEB 
op at stå, vi har gjort det at vi har puttet alt hvad vi har i gryden og så fået rørt op i suppen og så se om vi 
ikke kan komme op med et web system, en organisation, der kan drifte det her web system, så vi kan 
blive rigtig meget bedre til at kommunikere ud og vise hvad for nogle aktiviteter der er gang i. 
 
Eksternt har vi igen i 2012 plejet nogle interesser. Vi har plejet de interesser, vi er medlem af Danmarks 
Idræts-Forbund. Vi har været til nogle EUF møder. Vi har plejet nogle interesser inden for CMAS og Dansk 
Standard, og hver gang vi har en af de her interesser, jamen så prøver vi at tage dem op til overvejelse, 
altså så siger vi, ok har den stadig den værdi og den berettigelse som vi måske havde engang i vi startede 
samarbejdede med de her aktører, så vejer vi og vurderer det om det er passende, og finder vi ud af at 
det er det, jamen så fortsætter vi eller så finder vi ud af at gøre det på en anden måde. Hele tiden med 
det for øje at det skal være noget der kommer klubberne og forbundet til gavn. 
 
Det har været vigtigt for os ikke bare at køre tingene som vi plejer, men hele tiden, jamen så sige ok, er 
der noget vi kan gøre anderledes, bedre eller komme videre på en anden måde. 
Så har 2012 været året med nye folk på nogle forskellige poster. Vi har fået nye folk i forskellige udvalg, 
og udvalgene generelt må jeg sige, de har kørt rigtig fint. Der har været nogle udfordringer og det vil I 
også kunne se ud fra vores regnskab som Stig præsenterer senere. Set ud fra en bestyrelse/formands 
synspunkt så er det jo et pokkers dårligt regnskab fordi vi kommer ud med et stort overskud i forhold til 
det budgetterede. Rent regnskabsmæssigt er det selvfølgelig godt nok så får vi flere penge på bogen, men 
det det betyder det er at der har været en del aktiviteter som ikke er blevet til noget og det kommer til at 
ramme os lidt i de efterfølgende når der bliver skåret i DIF midlerne. 
 
Der har været nogle udvalg som lige skulle have fundet deres ståsted og der har også været nogle udvalg 
der har kørt rigtig godt i mange år, men er blevet en lille smule trætte kan man vel godt sige, men har 
fundet nye kræfter og er klar til at komme op i fuldt gear igen, så vi venter os meget i 2013. 
For mig har det også været et anderledes år. Jeg blev valgt ind som formand på et repræsentantskabs-
møde og i den forbindelse så vil jeg gerne sige tak til min bestyrelse, til kontoret, til udvalgsformænd og til 
alle de andre personer som har været med til at støtte og hjælpe mig i min nye gerning. 
Jeg tror en gang imellem det været en fordel at være så grøn i det som jeg var, så er der ingen der har set 
forkert til en hvis man har spurgt om noget som måske var almen viden, så det er også noget der er med 
til at få rystet posen en gang imellem, og tænke om igen. 
Sidst men ikke mindst så har vi også, præsteret i 2012, at få udgivet 2 nye bøger i vores ellers i forvejen 
meget flotte serie af bøger. Vi har fået den tre stjernede sportsdykker håndbog og vi har fået en fotobog 
på markedet. Vi havde DIF på besøg for noget tid siden og de var meget imponerede over at et forbund 
som vores kunne mønstre sådan en serie bøger, nu skal det selvfølgelig ikke måles i hvad DIF synes, men 
jeg synes det er et imponerende og flot stykke arbejde, og jeg synes at alle i forbundet som gør et stort 
stykke arbejde, og det gælder også Jer ude i klubberne, skal klappe Jer selv på skulderen og sige det er 
rigtig godt gået.  
Til sidst vil jeg sige tak til sekretariatet for den støtte og den hjælp vi i bestyrelsen får til at holde vores 
møder, får gennemført diverse bestyrelsesmæssige arrangementer som repræsentantskabsmødet og 
lignende. 
Så vil jeg ønske Jer alle et godt og sikkert 2013. 
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Jesper fortsætter lige lidt udenfor bestyrelsens beretning. 
En af de rigtig store fornøjelser man har som formand det er, at vi i bestyrelsen har en mulighed for at 
kunne honorere nogle personer i forbundet, med en æresnål. Der er vores måde og sige tak for en stor og 
flot indsats. Der har desværre været en opfattelse af, at dem der har fået æresnåle er dem som har gjort 
en stor gerning, som er lidt på standby, er lidt ude af systemet, så det har vi prøvet at ændre en lille smu-
le på denne her gang. 
 
En af dem der skal modtage æresnålen i år er en person som har været i forbundet i mange år, han har 
søsat rigtig mange gode ting, og lavet rigtig mange gode tiltag for forbundet og dets medlemmer, han har 
virket som instruktør og er instruktørtræner, han har stået for Teknisk Udvalgs instruktørseminar, og se-
nest har han gjort et rigtigt stort arbejde og ihærdigt arbejde med at få gang i juniordykning, hvis jeg ikke 
tager helt fejl så er det vist omkring 12 år siden at han kom ind i bestyrelsen og i en lang årrække har han 
været med til at forhandle gode aftaler hjem til klubbernes medlemmer og til forbundet, som aftaler med 
forsikringer, gas, trykning af bøger, annoncering og meget andet, han har været økonomiansvarlig i man-
ge år, og det er derfor en meget stor glæde at sige tillykke til Stig Lyngby og vi vil meget gerne overrække 
dig forbundets æresnål. 
 
Den anden æresnål som vi vil overrække, den gives til en der har brugt rigtig stor tid af sit liv i sit virke for 
forbundet, han har haft rigtig mange tunge poster i forbundet, han startede i Teknisk Udvalg og kom vide-
re til bestyrelsen, og indtil sidste år sad han som formand. Han har sat et meget stort præg, nationalt og 
internationalt og i forbundet. 
Nogen gange er det svært at finde de rigtige ord til at sige tak nok, men der skal ikke herske nogen tvivl 
om at vi fra bestyrelsen og forbundets side gerne vil sige en stor tak til Michael Hansen for hans store 
arbejde og indsats gennem årene. Han har været en inspiration, og hans arrangement har været forbilled-
ligt, så det vil være en stor glæde at se Michael heroppe. 
 
Den sidste, den skal gå til en person som jeg ikke kender særlig, godt så jeg har fået andre til at skrive et 
par ord om ham. 
Kandidaten er kommet op for jeg spurgte i Ungdomsudvalget om de ikke havde nogen personer der som 
trængte til at blive anerkendt.  
Jeg kan sige så meget at han kommer fra Haderslev Dykkerklub, han har været formand der i ca. 20 år, 
har været i DSF kredsbestyrelse i flere år, han er juniorleder i sin klub og har været det i mange år, han 
har fulgt sine juniorer fra ganske unge og op til, at de er blevet nogle rigtig gode juniorledere. Han har 
deltaget på så godt som alle ungdomsudvalgets arrangementer. På sommerlejren er han en af de mest 
populære ungdomsledere fordi han har styr på det hele, og der er stor respekt for det arbejde han gør 
som dykkerleder. Der er altid rift om at komme på hold med vedkommende, og det må være for den di-
sciplin, og den gode måde han behandler sine folk på som er prisværdig. Jeg har endda fået at vide at der 
er lavet en sang om ham, så det er mig en stor fornøjelse at give forbundets æresnål til en meget værdig 
modtager. 
Andreas Rudbeck fra Haderslev Dykkerklub. 
Andreas takkede og meddelte at der var 10 armstrækkere til alle dem som havde været med til det her. 
 
Dirigent 
Så går vi videre i dagsorden, vi har 35 klubber her i dag og der er 99 stemmer 
Selvom det ikke ser ud til de store afstemninger skal der alligevel nedsættes et stemmeudvalg. 
Bestyrelsen foreslår: 
Bjørn Küster og Andreas Rudbeck, ingen andre forslag så de blev valgt. 
 
Vi går til formandens beretning, hvor der nu er lejlighed til at stille spørgsmål og komme med kommenta-
rer. Det foregår fra talerstolen med navns nævnelse og hvilken klub man kommer fra. 
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Peter Dreier fra Jernlungerne 
Jesper nævnte godt nok kort, og der står også lidt i bestyrelsens beretning, men ved sidste repræsentant-
skabsmøde blev der snakket lidt om visionen, og vi har også fået et lille motto på bestyrelsens vision, og I 
snakkede om strategiske områder som var vigtige for forbundet og I snakkede også om, at I, i det år der 
nu er gået, ville arbejde på nogle taktikker i forhold til at få de her strategiske områder ført ud i livet 
Hvis det har været svært at få tid til det i det sidste bestyrelses år, hvordan vil I så få tid til at kigge på de 
her ting i det kommende år? Er det noget I har lagt nogle planer for? 
 
Jesper Risløv 
Ja det er noget vi arbejder på, og det er også noget vi har lagt nogle nye planer for. Vi prøver at lave en ny 
arbejdsdeling/struktur for hvordan arbejdet skal fordeles i bestyrelsen. Det blev præsenteret for udvalge-
ne og bestyrelsen i går, også godkendt i går, så lige så snart vi får den nye bestyrelse på plads så vil vi prø-
ve og få gang i de initiativer vi havde i tankerne sidste år. 
Det man kan sige vi har gjort i år, det er at vi nedsatte et arbejdsudvalg internt i bestyrelsen, som skulle 
prøve at få noget skub i det her strategiarbejde og en af konklusionerne var nok at vi ikke kunne bygge 
taget på huset før vi havde nogle af grundstenene, og derfor er vi startet lidt længere nede end vi havde 
forventet og prøver så den vej igennem at få fundamentet til at ligge for et ordentligt bestyrelsesarbejde 
og dermed kommunikere noget ud til udvalgene og til Jer ude i klubberne. 
 
Sune Fuglsang fra Islev Sportsdykkerklub 
Spørgsmål 1: I beretningen står der noget om vores forskellige interesser CMAS og så noget om vurderin-
gen, om udbyttet for forbundet, så er spørgsmålet: Hvad er I kommet frem til? 
 
Spørgsmål 2: Klubberne har fået en skrivelse fra Force instituttet om kompressorinstallation. Har der væ-
ret nogen tanker om konsekvenserne af det her med lovgivning? 
 
Jesper Risløv  
Svar spørgsmål 1: Det vi har gjort indtil videre er at vi har sat en stor tyk streg over alt hvad der hedder 
”Det tager vi til for det plejer vi at gøre”, så det vi har sat krav om det er, at hver gang der er et møde 
hvor vi skal repræsentere forbundet internationalt, så vender vi dagsorden og den kommer så op på et 
bestyrelsesmøde, eller bliver sendt ud til bestyrelsen inden der skal tages beslutning om det, og så ud fra 
værdien af den dagsorden der eventuelt er til et møde, jamen så tager vi en vurdering af om det er noget 
vi deltager i eller ikke deltager i.      
Vi har også lavet nogle overordnede planer for, hvor vores indsats skal ligge, hvilke områder vi vil satse 
på, men igen, det er vigtigt at understrege at der ikke er nogen af de ting vi deltager i som ikke bliver vur-
deret fra gang til gang. 
 
Stig Lyngby 
Svar spørgsmål 2: Luftanalyse og kompressoreftersyn er blevet et større og større problem på grund af 
tiltag fra lovgivning så der skal nye tanker til. Så det vi har gjort det er at vi er gået i gang med at kigge os 
om efter en leverandør/forhandler hvor vi kan komme med en samlet løsning til klubberne så de ting vi 
ikke kan smyge os udenom får vi til absolut billigste måde. Den er der lige nu og arbejdet ligger hos mig, 
og det ville være rigtig dejligt hvis jeg kunne fortælle Jer hvornår det vil ske og hvad det vil koste, men det 
er jeg ikke i stand til på nuværende tidspunkt. 
Køen af de ting der skal forhandles og genforhandles den er temmelig lang i øjeblikket. Selvom det har 
høj prioritet så vil der gå tid inden vi er færdige.  
I den sammenhæng hører der også trykprøvning af flasker, for det viser sig faktisk at man kan få trykprø-
vet sine flasker til en brøkdel af hvad det koster, og nu prøver vi at se på om vi kan forhandle en aftale 
som også tager trykprøvning af flasker med. 
I stedet for de knap 500,00 pr. flaske så kan man måske komme ned på 150,00 til 200,00 pr. flaske og det 
er også værd at tage med. 
Jeg ved ikke om jeg har svaret på dit spørgsmål, men jeg kan sige at det er i proces, men vi kan ikke tvinge 
dem til det, det er en forhandling og det tager lidt tid. 
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Michael Hansen 
En af de ting jeg sidder med til daglig på mit arbejde er trykprøvning af flasker for Miljøministeriet og 
kompressoreftersyn på de kompressorer vi har til erhvervsdykkerne. 
Hvis I ringer til Lotek i Sønderborg så kan I få kompressoreftersyn for 500,00 plus de ting der eventuelt 
skal skiftes. Ca. 1.000 så er det lavet, det koster det for os. 
De har 1 gang om måneden trykprøvning til 200,00 pr. flaske. 
 
Dirigenten konstaterede at der Ikke var flere spørgsmål. 
 
2. Bestyrelsens beretning godkendt. 
 
 
  
 
 
 
           
3. Revideret regnskab fremlægges 
 
Stig Lyngby 
Jeg plejer at have et lille indlæg om medlemstal fra DIF, men de er endnu ikke lagt på DIFs hjemmeside så 
dem må I have til gode. 
Stig gennemgik det udsendte regnskab. 
 

Resultatopgørelse 1.1.2012 til 31.12.2012 

    Indtægter Regnskab Budget Regnskab 

 
2012 2012 2011 

Danmarks Idræts-Forbund 1.442.656 1.441.597 1.522.426 
Danmarks Idræts-Forbund 5.375 

  Biblioteksstyrelsen 126.177 126.177 124.606 
Samarbejdsaftaler 3.200 14.000 7.000 
Renteindtægter 4.325 12.000 13.474 
DSF Kontingent 2.155.022 2.150.000 2.089.213 
Copydan     1.404 

  
3.743.774 3.758.122 

Salgsindtægter 307.706 300.000 229.819 

    Indtægter i alt 4.044.461 4.043.774 3.987.941 

    Aktiviteter 
   

    Udvalg 
   Ungdomsudvalget 185.839 203.250 173.550 

UV-Jagtudvalget 43.748 79.650 69.147 
UV-Rugbyudvalget 119.028 200.000 291.627 
Finnesvømmerudvalget 57.606 70.000 24.794 
Fridykkerudvalget 99.635 100.000 79.501 
Arkæologiudvalget 22.209 19.500 20.635 
Teknisk Udvalg 162.466 170.900 121.531 
Teknisk Udvalg Kurser 32.122 0 -54.327 
Biologiudvalget 1.266 47.000 5.332 
Fotoudvalget 17.765 33.200 32.554 
Dykkerudvalget 8.937 23.500 
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Kommunikationsudvalget 
   Sportsdykkeren 357.363 319.140 524.918 

Kommunikationsudvalget 196.104 243.500 251.040 
Administration 

   Bestyrelsen 130.911 225.000 281.584 
Øvrige udvalg og arb.grupper 213.183 213.000 199.330 
Medlemsudgifter 51.832 61.000 39.788 
Adm.-Kontor-Sekretariat 212.716 261.250 238.814 
Renteudgifter 

   Personaleudgifter 776.506 777.050 812.022 
Materiel 107.344 107.500 95.222 
Kollektive forsikringer 787.577 787.625 787.935 
Aktivitetspuljen 

 
0 39.311 

Hensat til stævner 50.000 50.000 
 Profiltøj 

 
0 15.283 

Overført til 2012     44.717 

    Aktiviteter i alt 3.634.158 3.992.065 4.094.307 

            

Resultat 410.303 51.709 -106.366 

 
 
Årets resultat plus 410.303, det er til gengæld noget rigtig skidt fordi, når vi har så mange penge i over-
skud, så betyder det at der er en række aktiviteter der har været aflyst. 
Det er sådan at, når vi aflyser aktiviteter, så kommer det til at ramme os i årene fremover. 
Den måde DIF mekanismen fungerer på er at vi har glidende 3 års gennemsnit, så når vi har et år med 
rigtig lidt at rapportere ind til DIF, så får vi ikke mindre i tilskud på en gang, men fordelt over 3 år. 
Det betyder så også, at hvis vi laver et rigtig godt år, så får vi heller ikke det hele på en gang, men igen 
fordelt på 3 år. 
Så i virkeligheden skal vi ikke lave et overskud, vi skal i virkeligheden lave et lille underskud hvert eneste 
år, selvfølgelig heller ikke for meget i underskud. 
 
Vi har en god egenkapital som ligger over det vi har besluttet den skal være og det betyder at vi har pen-
ge til at investere i aktiviteter der kan være med til at generere flere DIF tilskuds kroner. 
 
Dirigent: Spørgsmål til regnskabet. Ingen spørgsmål. 
    
 
3. Revideret regnskab Godkendt. 
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4. Budget fremlægges 
 
Stig Lyngby 
Gennemgik det udsendte budgetforslag. 
 

Budgetforslag 2013       

  
 

  

Indtægter 
   Danmarks Idræts-Forbund 
  

1.304.424 

Samarbejdsaftaler 
  

3.200 
Renteindtægter 

  
5.000 

DSF Kontingent 
  

2.156.000 
Biblioteksstyrelsen 

  
116.060 

Overskud af salg     350.000 

    Indtægter i alt 
  

3.934.684 

        

    Omkostninger 
   Udvalg 
   Ungdomsudvalget 
  

213.300 

UV-Jagtudvalget 
  

57.450 
UV-Rugbyudvalget 

  
250.000 

Finnesvømmerudvalget 
  

80.000 
Fridykkerudvalget 

  
100.000 

Arkæologiudvalget 
  

22.100 
Teknisk Udvalg 

  
165.000 

Teknisk Udvalg kurser 
  

116.270 
Biologiudvalget 

  
34.000 

Fotoudvalget 
  

45.200 
Dykkerudvalget 

  
18.600 

Sportsdykkeren 
   Kommunikationsudvalget 
  

189.000 

Sportsdykkeren 
  

330.398 
Administration 

   Bestyrelsen 
  

193.800 
Øvrige udvalg og arb.grupper 

  
193.000 

Medlemsudgifter 
  

61.000 
Sekretariat 

  
366.250 

Personaleudgifter 
  

806.232 
Materiel 

  
108.000 

Forsikringer 
  

768.084 
Hensat til mesterskaber     -50.000 

    Omkostninger i alt     4.067.684 

    Resultat     -133.000 

    Aktivitetspulje 
  

150.000 

DSF 50 års Jubilæum 
  

50.000 
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Her ser vi resultatet af at vi har lidt at rapportere, vi får desværre færre DIF penge. 
Det kræver et stort arbejde med aktiviteter hvis vi ikke skal have samme tilskud i 2014. 
Der skal laves så mange som muligt aktiviteter der genererer DIF tilskud i 2013, som er det år hvor der 
skal gøres noget så vi ikke kommer til at mangle endnu flere penge. 
Så lad os se om vi sammen kan vende den nedadgående spiral så vi får flere penge i kassen. 
Af store udsving i administrationsbudgettet kan nævnes at der er sat penge af til et nyt administrationssy-
stem som skal integreres med den nye hjemmeside, så det arbejdes der hårdt med. 
Vi budgetter med et underskud da vi har midlerne til at investere i aktiviteter. 
Aktiviteter kommer positivt tilbage til os igen i form af flere DIF midler. 
Der blev på repræsentantskabsmødet sidste år besluttet at vi ville gennemføre kurser 1* og 2* instruk-
tørkurser selvom de gav underskud og vi har sat ca. 100.000 af til at investere i de kurser så de bliver gen-
nemført, og vi får de instruktører som er så hårdt tiltrængt ude i klubberne. 
 
Dirigent 
Spørgsmål eller kommentarer. 
 
Bjørn Küster Dykkerklubben Aktiv, og revisor i forbundet. 
Repræsentantskabet blev gjort opmærksom på at når man vedtager et budget, så har man bundet besty-
relsen op på at de kurser der nu en gang er sat i budgettet, det er det man gennemfører og så er man låst 
mere eller mindre. 
Derfor har vi et ændringsforslag til budgettet da vi så at sidste år var der en hel del kurser der blev aflyst, 
man bestyrelsen havde ikke mulighed for at bruge pengene til anden side. 
Derfor vil vi foreslå at give en håndsrækning til bestyrelsen, således at der bliver tilføjet til budgettet: 
Bestyrelsen bemyndiges til at omplacere penge fra kurser der aflyses til nye kurser af interesse til med-
lemmerne indenfor den beløbsramme som totalbudgettet giver. Udvalgene skal søge om pengene. Vi har 
et totalt omkostningsniveau på kr. 4.067.684, og indenfor det beløb der mener jeg at vi skal give bestyrel-
sen lov til selv at disponere i løbet af året. 
 
Stig Lyngby 
Tak, men det er sådan at hvis vi får et sådan opdrag om at udvikle og gennemføre instruktørkurser, så er 
de penge normalt øremærkede, men alle andre aktiviteter der er godkendt i budgettet, der fungerer det 
på den måde, at hvis ikke man afholder aktiviteten og man ikke ansøger om ompostering indenfor eget 
budget så går pengene tilbage i aktivitetspuljen og kan søges af alle, så mekanismen til at undgå at vi har 
penge siddende ude hos udvalgene, der bare ikke bliver brugt, samtidig med at der står andre der sulter 
efter penge, den er sådan set indført, men det er rigtigt at lige nøjagtig på instruktørkurserne, der er pen-
gene øremærket til det, og dem kan vi ikke uden videre omplacere, så hvis forslaget går på at de tre kur-
ser med tilskud, ikke bliver gennemført, er det sådan, at hvis pengene ikke bliver brugt så ryger de i aktivi-
tetspuljen, hvis ikke man selv søger ompostering til et andet arrangement, og lige så snart pengene ligger 
i aktivitetspuljen så er der frit slag for alle. 
Vi har i virkeligheden arbejdet rigtig meget for at få periodiseret vores budgetter så vi ved hvornår om-
kostningerne vil falde, og hvis pengene ikke er brugt så tager vi dem og fører dem til aktivitetspuljen hvis 
der ikke kommer en ansøgning indenfor eget budget.                
 
Forslaget er rigtig godt, og langt hen af vejen er det den måde forbundet fungerer på i dag.  
 
Man kan sige at det der er øremærket til bestemte formål, der følger vi den beslutning der er lavet på 
repræsentantskabsmødet om at nu skal vi udvikle, gennemføre de her instruktørkurser så vi får de her 
instruktører. 
Det har jo tidligere været sådan at specielt kurserne skulle være omkostningsneutrale, og det betyder at 
hvis der ikke er nok deltagere så vil kurset give underskud.  
Det vi fik lov til sidste år var at gennemføre de her kurser selvom de giver underskud, og der var det at 
Teknisk Udvalg blev bemyndiget til at stille minimumskravet for hvad der skulle til for at kurset ville have 
en forsvarlig kvalitet. 
 
Dirigenten spurgte Bjørn og klubben om de er tilfreds med den forklaring Stig har givet. 
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Stig Lyngby 
Det er selvfølgelig klart at hvis vi ikke får at vide at der er et eller andet der er aflyst, så er det klart, så vil 
pengene hænge i udvalget indtil regnskabet er gjort op og så vil der ikke være mulighed for de andre at 
ansøge om penge. 
Det er selvfølgelig klart at hvis der ligger et stort arrangement sidst på året på omkring 100.000 
eller mere i december, og det bliver aflyst kort tid inden vi rammer afslutning, så kan andre ikke nå at 
stable noget på benene, eller de er fuldt bukket i forvejen. 
Vi gør det indenfor de mulige rammer og det er faktisk noget vi har jagtet fordi, på et tidligere tidspunkt 
hvis man havde nogle penge i overskud så købte man bare T-shirts for dem eller sådan et eller andet.      
T-shirts er ingen aktivitet, så det har vi været lidt hårde ved da pengene er øremærket i budgettet til de 
formål vi har. 
Hvis man har penge til en aktivitet så kan man sagtens lave en ansøgning om ompostering, men til en 
aktivitet. 
 
Det er den linie der bliver kørt. 
 
Henning Aaberg, Dykkerklubben Aktiv. Formand for finnesvømmerudvalget 
Med hensyn til at Stig efterlyste nye tiltag der kan give indtægter, og ikke fordi jeg vil foreslå, men sætte 
fokus på at vi har en mulighed og vi har et behov. 
Vi fik fridykkerne ind, men vi har ingen fridykker uddannelse, og det jeg kan se og møder ude i forskellige 
klubber, det er at Jesper Steckmann fridykker udvalget har gjort et kæmpe arbejde for at fortælle om 
fridykning, han har fået sået en masse frø. 
Det jeg kunne være lidt bekymret for, det er, at man går i gang med ”gør det selv” når vi ikke har nogen 
uddannelse, det vil sige at vi kan gå hen og få et uheld eller måske bare tæt på, det bliver slået op i alle 
medierne, så bliver vi bombet tilbage. 
Jeg vil håbe at der bliver muligheder og resurser så man sætter gang i fridykker uddannelsen i 
Danmark. I CMAS ligger der 3 standarder, og så man også får instruktøruddannelserne koblet på. 
 
John, Assens Dykkerklub 
2 spørgsmål: 
1: Registrering af medlemmer 
Ude i kommunerne har vi fået et program trukket ned, at vi skal bruge Konvensus for at få aktivitetsstøt-
te, men vi ser ikke rigtig i dykkerklubben at vi kan bruge selve det program. Findes der noget alternativ til 
det i klubberne?   
Nu arbejder i på en ny WEB side, kan vi få vores medlemsregistreringer ind over der? 
 
2: Finnesvømning 
Vi har i Assens snakket om at trække finnesvømning ind i vores program og kan vi fra forbundet få nogle 
midler til Assens Dykkerklub der kan hjælpe os i gang med det? 
 
Stig Lyngby 
Med hensyn til Konvensus så er det med i overvejelserne, det der er at sige til det, det er, at der er rigtig 
mange klubber som ikke har brug for det, fordi det primært er der hvor man har unge mennesker og skal 
have midler fra kommunen, og det er ikke alle kommuner der bruger det. Det er den ene halvdel af det, 
den anden halvdel er at nogle af dem der har erfaring med systemet er ikke specielt begejstret. 
Jeg vil ikke love helt skråsikkert at det er den vej vi går, men jeg kan love at vi evaluerer det, og hvis det 
viser sig at være den nemmeste måde at få lavet noget konsolideret rapportering som gør det nemmere 
ude i klubberne, jamen så vil vi forsøge og se hvad vi kan gøre ved det. 
 
Henning Aaberg, Dykkerklubben Aktiv og formand for Finnesvømmerudvalget. 
Vi vil gerne hjælpe Jer i gang fra udvalget, og vi har også noget udstyr i kan låne, og med hensyn til selve 
udstyret, så har Københavns Dykkerklub lavet en ansøgning, hvor de har fået en hel del penge til at købe 
udstyr for, og det har vi også selv fået i Dykkerklubben Aktiv, så hvis man skriver til kommunen at man er 
ved at etablere en ny aktivitet for børn og unge, så er der mange steder mulighed for at få nogle penge. 
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Det kan nogle gange være, at man skal tage fat i Kultur og Fritid i kommunen, og tage en snak med dem. 
Vi har også nogle aftaler hvor man kan købe udstyr hjem fra Estland, hvor det er væsentlig billigere end 
hvis man køber monofinnerne her i Danmark. 
 
Stig supplerer med en enkelt kommentar. 
Vi vil gerne støtte op om alle mulige ting, alt hvad vi overhovedet kan. Det helt grundlæggende krav det 
er, det skal ikke være en klub. 
Økonomien skal ind over forbundskontoret fordi så er rapporteringen til DIF også på plads.   
Når vores budget er vedtaget så er pengene øremærkede med undtagelse af det der er i aktivitetspuljen 
og vi kigger altid på alle ansøgninger der kommer ind, og der er en god chance for at få noget igennem, 
men hvis nu alle klubber sender en ansøgning, om den så bare er på nogle få tusind kroner, så har vi sta-
dig 160 klubber, så kan i godt se så er aktivitetspuljen væk nu og her.    
 
Alt på tværs mellem klubber, alt hvad der kan udvikle samarbejdet med andre klubber, det ser vi meget 
positivt på.  
 
Peter Stenkilde fra Allerød Sportsdykkerklub 
I Teknisk Udvalgs handlingsplan, der skriver i, at juniordykning, det er et strategisk udviklingsområde, men 
i budgettet for Teknisk Udvalg der kan man ikke se nogen juniortrænerkurser, så det vil jeg bare spørge til 
om man forventer at afholde juniortrænerkurser i 2013. 
 
Stig Lyngby 
Jeg sidder med i juniordykkergruppen, og det er sådan at, vi har fået kik startet de her ting og vi har lavet 
nogle store arrangementer. Vi har 2 gange været på Vingsted Centret, hvor vi har uddannet 50 juniordyk-
kerinstruktører, og her sidste gang der prøvede vi en ny udgave, som var en mindre skala oppe hos ORCA 
i Allerød. Det var rigtig fornuftigt. Vi undersøgte om vi kunne få en juniordykkersommerlejr i uge 28, og 
det kan godt være at vi var for sent ude, og folk skal lige have tid til at vænne sig til tanken om at der må-
ske kan komme sådan en uge i forbindelse med den uge, hvis det da ellers var blevet til noget, om vi skul-
le tage og afholde et juniordykkerinstruktørkursus samtidig fordi, at vi havde alle udøverne vi havde alle 
ungerne, alle instruktører samlet på et og samme sted, og der kunne det sagtens være sådan, at det der 
normalt koster en dag, det var en time eller to hver aften, hvor de her forskellige foredrag, vi normalt 
laver, ville forløbe henover ugen, og så kunne man slutte af den sidste dag med alle de ting vi normalt 
laver anden dagen. 
Det er der den står nu, og jeg er helt sikker på at der kommer et juniordykkerinstruktørkursus i 2013, men 
jeg ved også at der ikke er sat nogen dato på det endnu. 
Det er jo i virkeligheden en fra Teknisk Udvalg der løber med den bold, og så er vi nogle andre der hjælper 
ham med det. 
 
Carl Tronhjem, Teknisk Udvalg 
Det vi er i gang med også i forhold til juniordykning, det er, at tingene ikke kun ligger centralt, at det også 
kommer til at ligge decentralt, sagt på en anden måde. Instruktørkurserne de kommer til at ligge centralt, 
men den decentrale del ude i klubberne, er at vi får den i gang, ligesom vi gør med de andre kurser, og så 
er der en stor mangel, hage ved det her, det er sådan set at klubberne melder ind, det gælder faktisk bå-
de vores instruktøruddannelse, det gælder også med juniordykning og alle de andre ting, hvis de står og 
siger, og det er det vi skubber på i øjeblikket, har gjort i længere tid, bliver ved med, hvis de kommer og 
siger vi har et behov, så laver vi et kursus, og vi finder ud af at få lavet det. 
Det er der bare ikke ret mange der gør, og de sidste gange hvor vi har haft tilmelding på de her kurser, så 
kommer der ikke nogen, eller der kommer nogen først i sidste øjeblik, og så er det vi kommer i denne her 
negative spiral med at aflyse, det er noget møg, så det lader vi være med, og så siger vi, meld Jer til os, vi 
samler folk sammen, vi finder instruktørtræner, og så kører vi. 
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Stig Lyngby 
Lige en lille replik, nu forsøgte vi at lave den store sommerlejr fordi der har vi en masse grej sat op af nog-
le rigtig dygtige mennesker som kan det, det blev ikke til noget i denne her omgang, men til gengæld 
kommer vi til at lave en lille lokal juniordykkersommerlejr oppe på Odden, og der er det sådan at vi får et 
område stillet til rådighed af kommunen, hvor vi både kan campere, og der kommer toiletforhold og for-
skellige ting og sager, så der kommer lidt juniordykker aktivitet oppe i Odsherred, og så kan vi så håbe på 
til næste år at der er støtte til så vi kan lave det på nationalt plan i stor skala sammen med ungdomsud-
valget, og i øvrigt vil jeg sige tak til ungdomsudvalget, de har været meget samarbejdsvillige. Bent han har 
været ude og forsøge og skaffe mennesker der kunne stå for madlavning og alt muligt andet, og havde 
faktisk fået dem, men så var der alligevel ikke nok der ville deltage. Vi håber at vi kan gøre brug af de 
mennesker til næste år, eller næste år igen. 
Så kan vi sige i den sammenhæng, så kom der en anden spændende ide. Nu har vi hele det her store ap-
parat, det fungerer rigtig godt, hvorfor ikke lave en voksen dykkerlejr. 
 
Nicolai Larsen, Formand i Københavns Fridykkerklub og medlem af fridykker udvalget 
Kommentarer til Henning Aabergs spørgsmål om uddannelse i forbundsregi, vi har allerede taget de før-
ste spæde tiltag omkring det. Vi har haft Peter fra Jernlungerne i Sverige, hvor de har setup for CMAS 
fridykker uddannelse, så vi er i gang med at finde ud af hvordan vi løser det her i Danmark. Hvor langt vi 
er nået i forhold til kommunikationen, det er op til bestyrelsen, det ved jeg dybest set ikke, men vi er i 
gang i udvalget, og det er virkeligt tiltrængt, vi har en kæmpe interesse for fridykning. Alene i Københavns 
Fridykkerklub har vi ca. 60 på venteliste. Jeg ved ikke hvor mange dykkerklubber rundt omkring i landet 
der har ventelister. Vi annoncerer ikke for vores sport, vi gør ingen ting for at få nye medlemmer, vi har 
en kæmpe udfordring for at honorere alle dem som vil være med. Så hjælp os, kontakt os hvis klubben 
har interesse for fridykning i jeres klubber. Vi har meget stor interesse i at hjælpe, vi har et godt gennem-
prøvet setup for at få nye fridykkere i gang så de lærer det under betryggende forhold. 
 
Søren Damgaard, Grevedykkerne 
Jeg vil høre om det ikke var en mulighed at sætte nogle flere penge af til Sportsdykkeren, det virker som 
om vi har en mulighed for at få det ud til en bredere skare hvis det ligger i dykkercentrene nu når DYK 
ikke kommer ud mere, så måske sætte penge af til at købe nogle artikler som DYK har gjort førhen, og få 
et større tykkere blad, og gøre det interessant for nogle af leverandørerne så de vil annoncere noget me-
re. 
 
Stig Lyngby 
Da nyheden om DYKs konkurs kom os for øre, så gjorde vi det at vi fandt ud af hvem der var bestyrelses-
formand i det selskab. Jeg ringede ham op og foreslog forskellige konstruktioner for hvordan DYK, Sports-
dykkeren kunne komme videre på en eller anden måde. Det foregår i øjeblikket, men om de synes det er 
en god ide eller en dårlig ide, det vil tiden vise. 
Nu er det sådan, at når man går konkurs så mister man også rettigheden til selv at styre sin virksomhed, 
så kommer der en kurator advokat, og denne advokats opgave er sådan set at få så mange penge ud af 
boet som overhovedet muligt. 
Jeg er helt sikker på at hvis vi henvender os til kurator og rækker hånden op og siger at vi gerne vil købe 
de der adresser, så er jeg helt sikker på at kurator synes det er en god ide, men hvis vi så  
går ud og betaler rimelig mange penge for de her adresser, så skal vi også bruge dem til noget andet, og 
der er vi ikke helt klar på hvordan, og hvad vi skal bruge dem til. Det arbejde står også på. Ideen er rigtig 
god. 
Med hensyn til bare at øge omkostningerne på Sportsdykkeren, så tror jeg, at hvis vi lytter til de sidste 
repræsentantskabsmøder der har været, så har vinden blæst den anden vej, der har vi skulle kæmpe for 
at få omkostningerne ned. Den koster stadigvæk 360.000 når vi gør det godt og vi kan sagtens lave et 
tykkere blad, men så kommer der bare til at stå et større minus end 360.000. Husk nu på at vi har de pen-
ge vi har, og hvis vi putter flere penge ned i bladet så er der kun et sted at tage dem fra, det er fra udvalg 
og andre aktiviteter, og det må jeg sige at det er en dårlig løsning. 
Så kan vi tage nogle af pengene i egenkapitalen, så ville vi have råd til det i et år, max 2 år så var vi under 
den egenkapital grænse vi har sat for vores organisation. 
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Vi vil rigtig gerne en masse mere, men vi er nødt til at finde en vej igennem det så det hænger sammen 
økonomisk. 
Jeg er helt sikker på at redaktionen tænker, og arbejder på hvordan det kan gøres bedre.                          
                 
Dirigenten henviste til, at hvis debatten fortsatte, ville det blive under eventuelt, vi er ved budgetterne. 
 
Søren Damgaard, Grevedykkerne 
Jeg ville ikke have at det skulle være en løbende udgift, du sagde selv at DYK var gået konkurs, det var 
ikke for at vi skulle købe resten op af DYK, det var fordi, at vi nu havde en mulighed for at få lavet bladet 
et enkelt år og så evaluere bladet næste år for at se hvordan det så ud, og som du selv sagde at det kom 
ud og ligge i diverse dykkerbutikker rundt omkring hvor vi måske kunne få fat i nogle flere medlemmer i 
forbundet. 
Det var ikke fordi vi skulle køre i mange år på denne her måde, men det kunne være en mulighed nu når 
der ikke var andre spillere på markedet. Vi kunne kapre markedet og få nogle flere annonceindtægter. 
 
Stig Lyngby 
Jeg håber det var lidt det jeg sagde, men at vi ikke helt vidste hvad vejen det var. Vi kan sagtens tage nog-
le penge fra vores egenkapital, og det bliver vi jo også nødt til hvis vi skal gøre et eller andet fordi hvis det 
her budget i øvrigt bliver godkendt, som det ligger, så er der ikke nogen penge til at gå ud og lave nogle 
aktiviteter sammen med DYK, så de skal komme et eller andet sted fra. 
 
Dirigent 
Der var ikke flere spørgsmål til budgettet     
4. Budget godkendt 
 
5. Valg af revisorer 
Bjørn Meinert Küster og Kirsten Pedersen 
Valgt 
 
6. Anmeldte sager 
Ingen anmeldte sager. 
 
7. Valg af formand for Appeludvalget 
Søren Bergh Jensen. Roskilde Frømandsklub 
Valgt 
 
8. Valg til bestyrelsen 
 
1.  Næstformand for 2 år    
Flemming Holm. Grevedykkerne 
Valgt 
 
2.  Økonomiansvarlig 
Stig Lyngby. Holbæk Dykkerklub 
Valgt 
  
3.  Bestyrelsesmedlem 1 for 1 år   
Kaj Jensen. Nak Nemo 
Valgt 
 
4.  Bestyrelsesmedlem 2 for 2 år 
Ole Aggerholm Silkeborg Frømandsklub 
Valgt 
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5.  Bestyrelsesmedlem 4 for 2 år 
Klaus Vest. Dykanden 
Valgt 
 
6.  Suppleant for 1 år       
Jakob Johansen. Roskilde frømandsklub  
Valgt 
                        
7.  Suppleant for 1 år 
Mogens Braae. Roskilde Frømandsklub 
Valgt 
 
Jesper gjorde rede for grunden til at nogle var bestyrelsens kandidat og andre var kandidater. 
Dem som er kandidater har ikke været drøftet på et bestyrelsesmøde og godkendt af bestyrelsen, så der-
for står der kandidat. De er ligeså velkomne som alle de andre kandidater. 
 
9. Eventuelt 
 
Steen Petersen, Skovshoved Undersøiske Gruppe 
Det er ikke noget jeg vil have til debat, jeg vil blot komme med lidt reklame. 
Der er udviklet et udmærket dykkerlederkursus for snorkeldykkere og det står også i budgettet at der 
forventes at der afholdes et af dem i løbet af året. Så vidt jeg har forstået på det hele så skal man selv 
give besked på at der er et behov for at afholde kurset, så skal Teknisk Udvalg nok komme med udryk-
ning, så jeg vil da lige gøre opmærksom på at det kursus eksisterer og det er et udmærket kursus, man 
bliver ikke helt som Andreas Rudbeck af det, det kan ikke læres på et kursus, men man lærer mange af de 
værktøjer der har gjort at han er blevet så populær over hele landet. Deltag i det så mange af jeres snor-
keldykkere lærer det. Det er et super godt kursus.  
 
Peter Stenkilde, Allerød Sportsdykkerklub 
Lige for at vi kommer tilbage til det med kompressoreftersyn.  
Som jeg ser det er det egentlige problem ikke prisen, men mere hvor mange klubber der kan godkendes. 
Der er meget omkring indretning af kompressorrummet, hvor kompressoren må betjenes fra og hvor 
flaskerne må fyldes fra, uafhængige trykaflastninger af forskellige rum. 
Det er det der er det reelle problem og jeg ved ikke hvad vi skal gøre i vores klub så jeg kunne godt tænke 
mig at høre både fra forbundet og fra andre klubber hvad i regner med at gøre.   
 
Flemming Holm 
Det er ikke i min egenskab af bestyrelsesmedlem at jeg prøver at svare her. Jeg prøver at gøre det så godt 
som jeg nu kan, som tidligere TU formand. 
Jeg har fået at vide her fra talerstolen at de er ny lovgivning, men det er det ikke.  
Det forholder sig sådan så de regler der er i dag bliver håndhævet, de har været der altid. De myndighe-
der som skulle holde øje med os har ikke ønsket at gøre det, så de fortalte os hvordan vi skal klare det. 
Sørg nu for at kompressoren er en mobil kompressor, så skal den ikke efterses, så skal den ikke på nogen 
måde ordnes. 
For et par år siden havde vi en næsten enslydende debat her på repræsentantskabsmødet, og der stod 
jeg som TU formand, og der gjorde jeg hvad jeg kunne for at være så ulden i mund som overhovedet mu-
ligt, for hvis vi nu glemmer problemet så glemmer de forhåbentlig os. 
De regler som er i dag er egentlig af en karakter at det er uden at have været i ORCA og uden at have set 
jeres kompressor rum, så vil jeg sige at det i har, er ikke lovligt. 
Jeg er instruktørtræner på en del tekniske kurser og kommer dermed en del i en større mængde klubber 
om året, og det er meget sjældent at jeg ser noget jeg bare vurderer måske kunne godkendes. Det bevir-
ker at jeg har haft, sammen med TU, en del drøftelser om hvad vi gør. 
Vi havde et uheld for nogle år siden her i forbundet i en klub i Jylland som egentlig skabte en eksplosion, 
og naturligvis en eksplosion i en beboelsesejendom i 2xxx, og hvad gør man, man ringer til politiet for 
man ved jo ikke hvad det er, og politiet kommer ud og kan ikke overskue det og ringer til arbejdstilsynet. 
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Det vi egentlig sidder med i dag for både bestyrelsen og i høj grad TU, det er en situation som vi er nødt til 
at adressere, hvordan den lander det ved jeg ikke, men tro mig, de kompressor rum de er formentlig ikke 
i orden. 
Vi ved at vi er nødt til at gøre noget, vi kan ikke stikke hovedet i busken længere. De personer som de har 
i dag det er for nogens vedkommende nogen der sidder i forholdsvis nyoprettede firmaer, der er oprettet 
i krise tid. Det har pludselig 160 sportsdykkerklubber, som har et antal kompressorer, hver af en pris der 
er helt nede på kr. 3.000 som godkendelse af en underskrift pr. kompressor pr. år, for det får du en un-
derskrift. Det er det vi prøver at arbejde på, om vi kan gøre billigere, hvordan vi kan hjælpe Jer til en vej-
ledning så jeres kompressor rum opnår en eller anden form for lovlighed. Det er en rigtig heksekedel det 
her. Så svaret er næsten enslydende som jeg også sagde sidste gang. Hav tillid til at vi prøver at komme 
med nogle vejledninger meget snart. 
Det er TU der skal lave det her, for det er dem der er eksperter på området, men vi er nødt til at adresse-
re det før der sker noget på et eller andet tidspunkt og så får vi et problem 
Sidste gang da man skulle reetablere den beboelsesejendom, hvor der var flyttet en bærende væg en halv 
meter, så valgte forsikringsselskabet at betale konduitemæssigt og det kan vi ikke leve med. Vi ved også 
godt at de uheld der sker i forbundet, som vi aldrig rigtig får indberetninger på, det er kompressor uheld, 
for der sker noget derude. 
Det her var rigtig mange ord, som ikke var noget svar, men reelt er det det som vi kan give lige nu. 
 
Gitte Sommer, Polyfemos i København 
Det DIF tilskud som Stig nævnte før vil jeg gerne vide hvad vi kan gøre for at få flere penge fra DIF, så 
kunne vi godt prøve at finde ud af at gøre noget. 
En ting som vi gør allerede, jeg ved så ikke om det kan give DIF midler, involverer flere klubber. 
Vi har en pæn stor juniorafdeling i Polyfemos og vi spiller undervandsrugby med dem, vi har lavet en tur-
nering, som har kørt i nogle år. 
Når vi afholder den hos os så kalder vi den Polyfemos Cup. Man behøver ikke have et helt hold for at 
kunne stille op til sådan en uv-rugby turnering, man skal bare have nogle, så kan børnene komme ud og 
spille sammen med nogle andre. 
Denne her gang i februar måtte vi desværre aflyse fordi der ikke var deltagere nok, så jeg vil gerne lige 
reklamere lidt for klubberne på Sjælland for vi synes selv det er et kanon arrangement vi laver for unger-
ne de gange hvor det har kørt, det har også kørt i Køge og flere andre steder. 
Det er et godt arrangement, så hvis har nogle børn så er i meget velkomne. 
Den anden ting, det var omkring monofinner. Vi har faktisk fået en masse penge fra kommunen, så nu har 
vi en masse monofinner og vi vil godt stille op og hjælpe, så hvis der er nogen der vil komme på besøg hos 
os så kunne vi gøre det, eller vi kunne komme til Jer med den store kuffert med finner og hjælpe jer i no-
gen af klubberne. 
 
Patrick S. Vedbæk Sportsdykkerklub 
Angående godkendelse af kompressor rum i forbindelse med Trimix, Nitrox anlæg i klubben, så fandt vi 
ud at der skulle temmelig meget ombygning til, så det her var måske problematisk, så valgte vi fra besty-
relsens side, det er ikke mig der har stået for det, så jeg har ikke detaljerne, men vi valgte fra bestyrelsens 
side at sige at vi var nødt til at gøre noget, vi var nødt til at gå i dialog med de her folk. 
Det vi har gjort her i år, vi har været ude med henblik på at få godkendt systemet, og vi vidste at der for-
modentlig var ting der var ulovligt m.m.  
Det der var resultatet af det, det var at de var gode til at gå i dialog med os, de godkendte systemet og 
gav os en hjælp til at lave en handlingsplan for hvordan vi kom derhen, så det var ikke sådan at vi opleve-
de at det var en myndighed der kom ud med henblik på at stoppe den aktivitet vi havde gang i, tværti-
mod. 
Det var folk der var helt nede på jorden, det var ikke specielt dyrt og til gengæld så hjalp de os med at få 
afmystificeret nogle af de her ting, så på den måde så har vi en oplevelse af at det selvfølgelig kan være 
problematisk på sigt, men det synes ikke at være noget vi skal frygte. 
Så hvis der er nogen der har brug for mere information om hvordan vi har gjort det så er i velkomne til at 
tage fat i Vedbæk Sportsdykkerklub, så har vi en kontakt som har stået for det her arbejde. 
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Steen Petersen, Skovshoved Undersøiske Gruppe 
Jeg vil egentlig bare henlede opmærksomheden på at Force instituttet ikke er nogen myndighed. 
Force instituttet er en virksomhed som en række andre virksomheder der lever af at lave sådan nogle 
godkendelser, for eksempel en underskrift der koster kr. 3.000. 
At de så sender breve ud og tæppebomber os med det ene og det andet med løftet pegefinger, paragraf-
fer og alt muligt. Det er ganske almindelig markedsføring, de har som sådan ikke noget de kan true os 
med. 
 
Peter Bue West, tidligere formand for Faxe Dykkerklub   
For ca. 3 år siden ombyggede vi vores kompressor rum til et lovligt kompressor rum. 
Vi har igennem flere år opbygget et godt forhold til kommunen som fik en forståelse for at vi gjorde noget 
for samfundet, vi gjorde noget for ungdommen, derfor så kom de faktisk med en pose penge og det lyk-
kes os at få en aftale med dem om, at hvis vi udførte arbejdet, så lagde de materialer til, det lykkes og vi 
har et rigtig godt kompressor rum.     
 
Klaus Hamkens, Sportsdykkerklubben Ægir, Esbjerg 
Vi skiftede lokaler for ca. 2 år siden så bestyrelsen blev enige om at kigge på de regler der var omkring 
kompressor rum. Vi søgte nogle penge, ikke ret mange. 
Vi byggede efter alle kunstens regler, og siden har vi fået det godkendt af et firma. 
Jeg vil ikke nævne prisen og jeg ved ikke hvad andre skal betale for det. 
Det eneste vi ikke har gjort er at tilkalde arbejdstilsynet for vi tror det overholder reglerne. 
Det der så er ved at gå galt, det er brandmyndighederne. De lokale brandmyndigheder kom ud til os og 
sagde at de ikke ville have noget der minder om ilt i kælder eller stueetage. Vores ligger i kælderen, så 
tilbød vi at tage de flasker ud, men så var det lige ved at vi ikke engang måtte have kompressoren stående 
hvis der blev blandet ilt, men det er sikkert at alt over 21 %, det er alle Nitrox flaskerne, de skulle op i 
stueetagen. Den tygger vi stadig på, og jeg har spurgt meget rundt til alle dem jeg kender, men der er ikke 
nogen der har hørt om sådan en regel, så jeg er lidt bange for at det er en lokal brandinspektør der har en 
ide han har fået. 
Hvis der er nogen der kender noget til sådanne regler så vil jeg da gerne høre fra jer. 
 
Dirigent 
Da der ikke var flere kommentarer til eventuelt takkede Poul for en god og positiv debat, og ordet blev 
givet til Jesper Risløv 
 
Jesper Risløv 
Jeg vil sige tak til jer alle sammen, for at møde op her i dag og være med til at give os nogle input som vi 
kan arbejde videre med, en god debat og vi er selvfølgelig glade for i har tiltro til os og vi håber vi får et 
rigtig godt 2013, og så her på falderebet så vil jeg godt også lige have lov til at sige tak for hjælpen til Poul, 
det var dejligt at du kunne komme. 
Der er et kvarter til frokost så jeg håber i alle sammen vil blive og spise med og så dropper vi at genoptage 
mødet efter frokost. 
Tak fordi I kom, god søndag. 
 
 
Assens den 31. august 2013  
 
 
Dirigent Poul Jensen 
                             
                 


