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Jesper Risløv bød velkommen til repræsentantskabsmøde 2015  

Som I kan se på vores logo er det i år at forbundet kan fejre 50 års jubilæum. Officielt er det den 30. maj 
1965 at forbundet blev stiftet, så der er lige en lille måned til den helt rigtige dag, men vi har valgt at star-
te nu med et nyt logo. 
 
 
 
1. Valg af dirigent 
Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, og der foreslår bestyrelsen Karl Gunnar Gregersen. 
Karl Gunnar Gregersen blev valgt. 
 
Karl Gunnar takkede for valget og konstaterede at repræsentantskabsmødet er lovligt indkaldt. 
Den første indkaldelse var ude i december i Sportsdykkeren nr. 6 i 2014. 
Den anden indkaldelse blev sendt til alle klubberne og var ude 60 dage før. 
Der var ingen der protesterede. 
 
Før næste punkt bad formanden om ordet inden der blev startet. 
 
Jesper Risløv 
Det er jo desværre sådan, at indenfor vores sportsgren, som foregår under vanden, så må vi desværre se i øjne at en 
af vores kammerater kommer lidt tidligt af dage, så med ære og respekt for dem der er omkommet i forbindelse 
med dykningen i det forgangne år 2014, så synes jeg vi skal rejse os og ære dem med et minuts stilhed. 
 
Når vi nu har været igennem det her som er lidt trist, så har vi også noget positivt, nemlig vores æresnåle. 

Det er en af de opgaver der er allermest sjove og dejlige at have med at gøre på et repræsentantskabs-
møde. Så uden videre forsinkelse så går vi i gang med det. 
  
Den første som er indstillet til en æresnål er en mand som har været frivillig i egen klub i rigtig mange år, 
både som instruktør og formand, han har været forbi bestyrelsen i en kort periode og, blev så den store 
bagmand for et generationsskifte og fornyelse af vores Appeludvalg. Han stoppede så i Appeludvalget og 
kom tilbage i bestyrelsen, det blev vi selvfølgelig glade for, så fik han en hund, ja så er der ikke rigtig tid til 
bestyrelsesarbejde, eller hvad der nu var grunden til det. 
Det er også en dykker der har haft stor fokus på bredden indenfor dykningen. Han har været foregangs-
mand og fortaler for øget samarbejder klubberne imellem. 
Derfor er det med stor fornøjelse og en glæde på bestyrelsens og forbundets vegne at overrække æresnå-
len til Klaus Vest. 
 
Så har vi en mere, han er instruktør i sin egen klub 
Han er instruktør i sin klub. Han har også startet en juniorafdeling i klubben. 
Han har været kreds formand i forgangen tid.  
Han har deltaget på ungdomsudvalgets sommerlejr i mere end 25 år og været en stor hjælp i rigtig mange 
år.  
Han kommer med sin egen firmabil fyldt med værktøj, så han enten kan opfinde nye hjælpemidler, eller 
reparere alt hvad der går i stykker. Selv en symaskine har han med, der kunne jo gå et telt i stykker. 
Juniorerne står nærmest i kø for at få fyldt luft i deres luftmadrasser for selvfølgelig er der også en kom-
pressor med til det. 
Hvis en junior har fået en splint i hånden henter han sin dykkerkniv for at få den ud, men så pludselig kan 
man leve med splinten i hånden. 
Begrundelsen for at ungdomsudvalgets formand har indstillet ham til æresnål, er på grund af det store 
arbejde han laver for udvalget, og som han forhåbentlig fortsætter med i mange år. 
Derfor vil vi gerne give forbundets æresnål til Klaus Pedersen. 
 
 
 
 
 



  

 
Sidst men ikke mindst, igen en mand, han blev første gang valgt ind i forbundet i 1985, og det betyder at 
han rent faktisk har 30 års jubilæum i år. Han har arbejdet frivilligt i mange år på den post hvor han blev 
valgt. Derudover har han 2 gange reddet ungdomsudvalgets juniorlege. Den ene gang var det fordi for-
manden blev syg, den anden gang kom der et afbud fra det sted man oprindeligt havde aftalt, så derfor 
skulle man finde et nyt sted. Han har altid meldt sig under fanerne hvis der var brug for hjælp, og han 
tilbød også sin hjælp til at arrangere VM i undervandsrugby, hans Kommune var helt klar til det, men des-
værre var det et andet land der blev valgt, så vi ikke fik opgaven. 
I dag er han den store talknuser i forbundet fordi han er vores revisor, så vi vil gerne takke for den store 
frivillige hjælp og give vores revisor Bjørn Küster en æresnål.        
 
Ordet gives videre til dirigenten. 
Dirigenten konstaterede at der er 31 klubber tilstede og det udløser 94 stemmer. 
Dirigenten udpegede: Henning Aaberg og Søren Petersen til stemmetællere. 
    
 2.  Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning 
 v/Formand Jesper Risløv 
 Beretningen er udsendt 
 
Dansk Sportsdykker Forbund er en samling af mange forskellige mennesker og mange forskellige interes-
ser, der er dem der deltager på nationale og internationale konkurrencer, nogle der finder gamle stumper 
på havbunden og håber det er levn fra fortiden, nogen der foreviger den fantastiske verden under over-
fladen, så er der resten der bare vil være under vandet og nyde de store oplevelser der gemmer sig her. 
Fælles for alle at vi holder af at være under vandoverfladen. 
Vi favner bredt som sagt og, der er mange måder og tilgange til vores tilknytning til forbundet. 
Forbundet er til for medlemmernes skyld og det er op til medlemmerne at bruge de tilbud der skabes 
med stor iver og entusiasme fra de frivillige fra de forskellige udvalg. 
 
Her begynder det at blive lidt svært en gang imellem, for medlemmerne er officielt klubberne, og klub-
berne de betaler deres medlemskab til forbundet i form af hvor mange medlemmer der er i den enkelte 
klub, men det er ikke alle der tænker at det er sådan det hænger sammen. Der er nogen der mener at når 
man har et medlemskort som der står på kortet fra DSF, så er det fordi man er medlem der direkte, og 
derfor tror de at så står forbundskontoret til rådighed for en, i alle døgnets 24 timer. 
Vi prøver da i de fleste tilfælde og tage de udfordringer med et smil, og løse dem så godt vi kan, men en-
gang imellem må vi også sige til medlemmerne ude i klubberne, at hvis det skal gå den helt rigtige vej, så 
skal det igennem deres egen klub, som så kan lave en henvendelse til forbundet. 
Det er en udfordring, og det skal vi tænke over en gang imellem, og det er også med til at lede tankerne 
hen for bestyrelsens vedkommende på, at det måske ikke er alle der har et godt nok, eller et kendskab i 
det hele taget til hvad forbundet er for en størrelse, og hvorfor vi er her. Det prøver vi at gøre noget ved, 
og vi håber at flere af Jer kan nikke anerkendende når jeg siger at vi prøver at blive mere synlige, og tro 
mig, det skal vi være bedre til i fremtiden. 
Vi må og skal forankre os så alle der dyrker aktiviteter under vand, har en ide om at de skal have en til-
knytning til DSF, om det så er via den lokale klub som vi traditionelt kender, eller en anden form for klub. 
Det må vi arbejde på. 
 
Udvalgene består af frivillige, der brænder for et bestemt område indenfor dykningen, og det er udvalge-
ne der planlægger, budgetterer og gennemfører aktiviteter. Det er også gennem udvalgene at vi fordeler 
de økonomiske midler der er til rådighed i forbundet. 
Det er udvalgene der skaber aktiviteterne og de mangfoldige aktiviteter der giver alle klubber og deres 
medlemmer mulighed for at opleve, træne, og udøve de forskellige discipliner. 
I 2014 var der mange gode aktiviteter til glæde for rigtig mange, og det er bare at gribe mulighederne når 
de er der, melde sig til og komme ud og opleve mere, og måske lære noget nyt. 
Sidste år, der stod jeg her på talerstolen, ikke her i Odense, men var rimelig skråsikker da jeg sagde at der 
var en fridykker uddannelse klar, og den kom inden årets udgang. 
Vi arbejder jo altid med godt gennemarbejdet materiale når vi skal bruge det til undervisning, og det var 
ikke engang fordi at materialet ikke var godt gennemarbejdet, men vi måtte trække frivillighedskortet og 
sige at, det er bare ikke altid at det går som vi gerne vil når det er frivilligt arbejde der skal løse opgaven. 



  

Derfor er fridykker uddannelsen ikke kommet så langt som planlagt. Det er vi selvfølgelig kede af, og det 
arbejder vi videre med, og håber så at det i år skal komme op. 
Vi bliver også nødt til at være bedre til at udbrede budskaberne om, hvornår der er konkurrencer, kurser, 
arrangementer eller hvad det nu er vi går og laver. Vi bliver nødt til at være bedre til at kommunikere 
direkte og i et andet omfang end vi har gjort. 
 
Den nye hjemmeside skulle gerne være et skridt i den retning, men vi ved godt at træerne ikke vokser ind 
i himlen bare ved hjælp af en ny hjemmeside. Vi skal også alle kigge på den en gang imellem, og det ar-
bejder vi på, og mon ikke der også kommer en funktion så vi igen kan kommunikere direkte med klubber-
nes medlemmer, og den vej igennem være med til at sprede alle vores gode tilbud, især fordi vi ved at vi 
kan udrette store ting når bare vi arbejder sammen og står sammen. 
Konkurrencen på fritidsmarkedet er stort både internt i dykkerbranchen og også over for andre spæn-
dende sportsgrene der ikke altid foregår under vandoverfladen.  
Der er en tendens til at flere vælger at dyrke deres sport uorganiseret, eller organiseret på en måde som 
ikke er den normale måde set med forbunds øjne, men arbejder i en klub der er skabt i de sociale medier. 
Eller i en klub i et dykkercenter. 
 
Vi arbejder på at få så mange af dem ind i forbundet som muligt, og måske skal vi også ruste os til, at vi 
skal tage en anden form for klubber med ind i vores fællesskab. 
Vi arbejder hele tiden på at gøre forbundet mere attraktivt så der kan komme gode tilbud som kommer 
vores medlemmer til gavn. Der skal være flere muligheder til klubberne. Nogle af de gode ting som vi har 
fået lavet i de forgangne år, er aftalen om trykprøvning af flasker, kompressoreftersyn og mange andre 
spændende ting. 
Det er tydeligt at se, at når vi laver nogle gode aftaler på forbundets vegne og bruger den ballast vi har i 
vores 8.500 aktører, så kan vi få nogle gode aftaler, og det der sker over årene, det er at så begynder de 
aftaler at være standarden indenfor mange brancher, mange af vores leverandører. Så kan alle også godt 
få de aftaler. Så det gælder for os hele tiden om at være skarpe og sørge for at vi får de bedste mulighe-
der til vores medlemmer. Vi skal hele tiden blive bedre til at lave de her gode tiltag, så det arbejder vi 
hele tiden på. 
Vi har igennem nogle år haft en forespørgsel fra UV-Rugby om forsikring der kan dække tandskader, især i 
konkurrence øjemed, så det er med stor fornøjelse og glæde, at jeg kan sige, at med den nye forsikrings-
aftale, der træder i kraft i januar 2016, så er UV-Rugby spillernes tandskader også dækket. 
Igen er udfordringen at vi skal være gode til at fortælle det vidt og bredt til alle der har en interesse for 
livet under vandoverfladen, og vi skal fortælle de gode historier der er, det er ikke nok at vi ensidigt går 
og er tilfredse med at der er besøgende til vores konkurrencer og arrangementer o.s.v., hvis det kun er os 
selv internt der hører det, men hvis vi ikke får fortalt dem helt ned på klubniveau at det også er gode ting 
vi laver. 
 
2014 var også et år med mange spændende konkurrencer, der blev kæmpet både nationalt og internati-
onalt i alle vores konkurrencediscipliner. 
Internationalt har vi blandt andet haft mange atleter ude og repræsentere forbundet, og vi kan sige at 
både U21 drenge og U21 Piger i UV-Rugby vandt sølv i EM i Tyskland, og det er super flot. Derudover blev 
det desværre ikke til helt så mange medaljer af ædel karakter som vi havde håbet på, men vi har endnu 
engang vist at vi kan blande os i toppen i mange af vores sportsdiscipliner, og når vinden er i vores retning 
og det hele flasker sig så skal vi nok få flere medaljer i hus. 
I 2014 som jeg også har sagt tidligere har vi en bred pallette af tilbud, også tilbud til os, der ikke lige har 
konkurrence for øje.                         
Flere udvalg har store arrangementer som er blevet afviklet med stor succes. Vi har stadig noget af det 
bedste undervisningsmateriale tilgængeligt for dykkere på alle vores kurser, og der bliver konstant arbej-
det på at udvide paletten af kurser. Der gøres også et stort arbejde for sikkerheden så alle aktiviteter 
dyrkes så sikkert som overhovedet muligt og nye tanker bliver hele tiden implementeret for at gøre vores 
aktiviteter bedre. 
 
 
 
 



  

I år kan vi som sagt tidligere, fejre forbundets 50 års jubilæum, det synes vi nu ikke er så ringe endda, slet 
ikke når vi ser tilbage på hvor mange gode oplevelser der både er skabt sidste år og mange år forinden. 
Det er udvalgene som skaber aktiviteterne, men hvis det ikke var for alle Jer derude i klubberne og Jeres 
medlemmer der var med til at støtte op om arrangementerne, og deltage i alle de ting vi laver, så var der 
ikke noget af det der var blevet til noget. Det vil vi gerne sige en stor tak for. 
Vi vil gerne takke alle frivillige på alle niveauer for den store entusiasme, og den glæde I har med at ar-
bejde for og med dykningen, både i klubberne og i forbundet. 
Der skal lyde en tak til alle i bestyrelsen i forbundet som vi har arbejdet sammen med de sidste par år, 
udvalgene, udvalgsformændene, diverse arbejdsgrupper, klubformænd og bestyrelsesmedlemmer i klub-
berne, og i det hele taget alle der har været med til at skabe rammerne for alle de aktiviteter der har fun-
det sted. 
Der skal også lyde en tak fra vores side til de 2 ansatte på kontoret, der igennem 2014 har sørget for at 
forbundet kører trods mange frivillige hænder der skal bindes sammen. 
Så ønsker vi alle en god fornøjelse til Jer alle her i 2015, og prøve at gøre året til en stor fest, hvor vi med 
stolthed og glæde kan fejre at forbundet har 50 års fødselsdag, og vi glæder os til at se Jer alle derude et 
eller andet sted, men i særdeleshed den 12. september i Nyborg, hvor vi med en stor event fejrer forbun-
dets fødselsdag. 
            
Dirigenten takkede formanden for bestyrelsens beretning. 
 
Spørgsmål til beretningen: 
 
Jesper Schultz formand for fridykker udvalget 
Jesper gav formanden en undskyldning fordi de ikke har gjort deres arbejde. 
Vi kommer til at kigge på fridykker instruktøruddannelsen, og komme tilbage med et resultat før han skal 
fortælle Jer hvad der er sket næste gang.  
 
Der var ikke andre bemærkninger til formandens beretning. 
 
Herefter fik repræsentanterne mulighed for at komme med spørgsmål til udvalgenes beretninger: 
Ungdomsudvalget. Ingen bemærkninger. 
Undervandsjagt udvalget: Ingen bemærkninger. 
Undervandsrugby udvalget: Ingen bemærkninger 
Finnesvømmerudvalget: Ingen bemærkninger. 
Fridykkerudvalget: Ingen bemærkninger. 
Arkæologiudvalget: Ingen bemærkninger. 
 
Teknisk Udvalg:  
Carsten Gianelli, næstformand i Dykkerklubben Baracuda i Ballerup. 
Vi har med glæde set at Teknisk Udvalg har lavet en del ting, revisioner på hjemmesiden, men der er en 
del ting som vi ikke kan finde direkte på hjemmesiden og der er altså stadig en del faktuelle fejl i noget af 
det man kalder vejledninger, det synes vi er ærgerligt og det vil vi gerne bede om, at det var noget man 
tog alvorligt op. 
 
Dirigenten foreslog at Teknisk Udvalg blev gjort opmærksom på manglerne så vil de sikkert rette det i en 
fart. De vil sikkert blive glade for at få at vide hvad der er galt.  
 
Carl Tronhjem Teknisk Udvalg 
Det vil jeg gerne understøtte ved at sige at, det kan vi ikke få rettet hurtigt nok, så hvis I hjælper os med, 
når I finder fejl, vi laver dem ikke med vilje, vi vil rette det så hurtigt det kan lade sig gøre, skriv til os, eller 
skriv til Carl, så prøver vi at få rettet det, der skal ikke være nogen smalle steder der. 
    
Sune Fuglsang Islev Sportsdykkerklub 
Vil det være muligt at lave vejledninger for snorkeldykker instruktører. Login for snorkeldykker instruktø-
rer til de vejledninger der måtte findes. 
 
 



  

Carl Tronhjem Teknisk Udvalg 
Det er der ikke noget i vejen for, hvis I beder om det så er der ikke nogen der ikke er blevet oprettet end-
nu, men det er sådan at vi jo rent faktisk mangler en i Teknisk Udvalg til at stå for snorkeldykning og evt. 
også juniordykning, så det er et af de steder at vi faktisk prøver at få det til at fungere i dagligdagen, så 
hvis det er der du samtidig kunne være interesseret, eller nogen andre kunne, eller I kender nogen så må 
I meget gerne kaste Jer ind i det, vi vil blive super gerne varetage området endnu bedre end vi gør i dag, 
men alle kan teknisk set oprettes, det er der ikke noget i vejen for. 
Biologiudvalget: Ingen bemærkninger. 
Fotoudvalget: Ingen bemærkninger.    
Kommunikationsudvalget: Ingen bemærkninger. 
 
2. Bestyrelsens beretning er godkendt    
 
Så går vi videre til punkt 3. 
 
3. Revideret regnskab fremlægges 
 v/Økonomiansvarlig Stig Lyngby  
 Regnskabet er udsendt 
 
Stig Lyngby 
Medlemstallet på DIF’s hjemmeside er 8.238 medlemmer registreret af klubberne i 2014. Vi modtager 
kontingent for ca. 1.200 mindre, det er en forskel på ca. 15 % mellem det klubberne ind rapporterer til 
DIF og det der rapporteres til forbundet. Det vender jeg tilbage til med hvilken betydning det har, der er 
registret 152 klubber. 
 
Danmarks Idræts-Forbund.  
Der kan vi næsten regne ud på øre hvad vi modtager i tilskud og det passer næsten som det skal.  
 
Kontingent fra klubberne.   
Er under det vi havde planlagt. 
 
Annonceindtægt 
Vi havde forventet at få ca. 30.000 mere. 
 
Totalt var indtægterne 201.410 mindre end budgetteret. 
 
 
Ungdomsudvalget 
Har brugt færre penge på grund af aflyste arrangementer og deres evne til at spare på omkostningerne. 
 
Undervandsjagtudvalget     
Har brugt færre penge da EM deltagelsen blev aflyst 
 
Undervandsrugbyudvalget 
Har brugt lidt færre penge end budgetteret. 
  
Finnesvømmerudvalget 
Har brugt færre penge. Træningssamlinger som ikke blev gennemført. Billigere mesterskaber. 
  
Fridykkerudvalget 
De har været effektive og har været i stand til at gennemføre deres aktiviteter, lidt billigere, så de har 
også brugt færre penge end budgetteret.   
 
Arkæologiudvalget 
De har brugt lidt flere penge.  
 
 



  

Teknisk Udvalg 
De har brugt færre penge end forventet, det skyldes aflyste kurser af forskellige slags.  
 
Biologiudvalget 
Har desværre måtte aflyse alle deres aktiviteter og kun brugt penge på drift af udvalget. 
 
Fotoudvalget 
De har haft en lavere administrations omkostning. 
Gennemført deres aktiviteter. 
 
Dykkerudvalget 
Har ikke brugt penge, og de prøvede at nedlægge sig selv, men for det første er det en repræsentant-
skabsbeslutning. For det andet synes bestyrelsen ikke det var en god ide. 
Derfor er der ikke brugt nogen penge da dykkerudvalget ikke har gennemført nogen aktiviteter i 2014. 
 
 Redaktionen 
Færre omkostninger end budgetteret. 
 
”Sportsdykkeren” 
Det er blevet billigere end budgetteret. 
Det er lidt svært at forstå, men den effektive udgift til Sportsdykkeren er 320.128. 
   
Bestyrelsen, møder m.m. 
Der er brugt færre penge end budgetteret.  
Færre foreningsbesøg, aflyst udvalgsseminar, kursus til bestyrelsen som heller ikke er blevet gennemført.  
  
Møder, repræsentantskabsmøde og internationale møder. 
Mindre omkostninger til CMAS og EUF møder. 
 
Medlemsudgifter 
Udgifterne ligger på niveau med det der er budgetteret. 
 
Administration, kontor og sekretariat. 
Der er brugt lidt mere end budgetteret. 
Udgifter til ny medlemsdatabase har vi valgt at tage fra egenkapitalen når det bliver aktuelt. 
  
Personaleudgifter 
Lidt mindre brugt end budgetteret. 
 
Materieludvalget 
Var nødt til at købe en ny påhængsmotor, og vi har for lang tid siden besluttet at vi er selvforsikret hvad 
motorer angår, så det er nødvendigvis en omkostning der må falde en gang imellem. 
 
Kollektive forsikringer 
Udgifterne ligger næsten på niveau. 
  
Årets resultat  
Overskud på 35.559 (på side 22 i årsberetningen står der underskud, det er en fejl, der skal stå overskud) 
Vi havde budgetteret med et underskud på 225.487 som skulle tages fra egenkapitalen. 
 
Når så året 2014 er gjort op, så er egenkapitalen 2.050.522. 
 
Dirigenten: Tak til Stig 
Spørgsmål, ingen spørgsmål, der blev klappet. 
 
Regnskabet er godkendt 
 



  

4. Budget fremlægges 
 v/Økonomiansvarlig Stig Lyngby 
 Budgetforslag er udsendt 
 
Indtægterne fra Danmarks Idrætsforbund. 
Går man tilbage til de tal fra 1998, så har vi tabt 43 %, svarende til 1.100.000 i indtægter, som vi får min-
dre. 
Man kan ikke spare sig til vækst, så der skal gøres noget alvorligt for at få flere midler i årene fremover, 
men det viser de facts der ligger på bordet, og det der skal til for at få flere midler, er flere aktiviteter, 
flere foreningsbesøg. Der arbejdes på at få fridykning optaget i DIF som tilskuds givende aktivitet. 
Vi bevarer optimismen.   
1.106.000 er det tilskud vi får fra DIF i 2015. 
De kollektive forsikringer er der ingen ændringer i. 
Annonceindtægterne er budgetteret konservativt med 153.000. Vi kan konstatere at der på nuværende 
tidspunkt er solgt for 200.000 annoncer, og det er et annoncesalg på 5 blade og ikke på 6 blade. 
Det svarer til at der er solgt pr. 18.04. 112 % af det salgsresultat der var opnået sidste år, hvis man korri-
gerer fra 5 til 6 blade. 
Det er gode nyheder for det er med til at få omkostningerne for Sportsdykkeren ned så vi kan bevare 
vores blad. 
 
Ungdomsudvalget: Har næsten fået det de har bedt om. 
UV-Jagt: Havde bedt om det dobbelte af hvad de har fået.  
UV-Rugby: Havde bedt om næsten 1.300.000, og det ville være en umulig opgave at finde de penge så 
det endte med 119.000. Derudover lagde vi 100.000 over i aktivitetspuljen i stedet for at binde dem i UV-
Rugby udvalget. 
Det gjorde vi fordi vi har et stramt år, og ikke kunne have 100.000 stående i et udvalg for at risikere at de 
ikke ville blive brugt.   
UV-Rugby har selv taget teten og selv skaffet de penge der skal til, ved sponsorater og egenbetaling, så 
det gør at vi kunne flytte de 100.000 over til UV-Rugby, fordi de selv har skaffet resten så de kan komme 
til VM. Det er godt arbejde i udvalget. 
Finnesvømmerudvalget: 
De har fået 34.000, men bedt om det dobbelte, så det er klart at der er nogle aktiviteter som de ikke kan 
gennemføre. 
Fridykkerudvalget: 
De ville også gerne have flere penge, men igen et kompromis på aktiviteterne. 
Arkæologiudvalget: 
Ligger på niveau i forhold til tidligere aktiviteter. Der er en også grænser for hvor meget der kan skæres 
hvis udvalget skal holde møder og gennemføre nogle aktiviteter. 
Teknisk Udvalg: 
138.000, det skyldes udskudte projekter. Teknisk Udvalg havde projekter de rigtig gerne ville have gen-
nemført. Opbakningen var der, men der var ikke økonomi til det. Derfor er det rykket til kommende år. 
Biologiudvalget: 
Satser på at de kan få gennemført de planlagte aktiviteter 
Fotoudvalget: 
32.700 var noget mindre end det de oprindeligt havde ønsket. 
Dykkerudvalget: 
Vi har ikke opgivet dykkerudvalget, men vi ønsker ikke at parkere midler, og slet ikke i et så stramt et år 
som det her, før vi har en ledelse af dykkerudvalget der har lyst til at drive det videre, eller vi finder en 
anden form det skal drives videre i. 
Redaktionen:  
Ligger på niveau. Det er svært at komme længere ned for de skal ud at hente artikler og stof til Sports-
dykkeren. 
Sportsdykkeren: 
275.697, det ser fint ud, problemet er at det er omkostningen for 5 numre, så vi kan ikke helt regne med 
det. Jeg har taget annonceindtægten som rent faktisk er gennemført. 
Vi ved allerede at annonceindtægterne er 200.000, så det betyder at omkostningerne kommer til at ligge 
på ca. 230.000 på 5 udgaver. 



  

Kommunikationsudvalget: 
Der er stadig mange gode ønsker for at få vores WEB til at virke endnu bedre, få flere faciliteter, elektro-
nisk kursustilmelding, selv rette adresse så kontorets dyrebare resurser ikke skal bruges til det. Alle de her 
forskellige tiltag gør at vi stadigvæk er nødt til at investere i vores kommunikationsplatform, som 
WEBBEN er, og det kan vi ikke gøre uden at vi sætter penge af til det. 
Bestyrelsen: 
Vi har set i øjnene, at når der er mangel på penge, så er vi også nødt til selv at holde for. 
Blandt andet en af de ting vi arbejder med, er at erstatte nogle af de fysiske møder med videomøder. 
Da vi er et landsdækkende forbund, og folk kommer fra forskellige dele af landet, så er der mange rejse-
omkostninger for at tage til et 3 timers møde, enten i København eller Jylland, så det er noget der er po-
pulært for alle i bestyrelsen, for nogle kommer til at spare en masse transporttid, som er personlig tid, og 
de kommer til at spare en masse transportomkostninger. 
Så har vi også erkendt, selvom vi rigtig gerne vil have et bedre seminar med vores udvalg, så bliver 2015 
ikke året hvor det kommer til at ske.   
 
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper: 
Der er CMAS møder, EUF møder med flere. 
 
Medlemsudgifter: 
Vi har øget medlemsudgifterne med ca. 30 %, og det vi har gjort er, at alle de omkostninger udvalgene 
har til foreningsbesøg, de er samlet så de ikke skal hente dem i udvalgenes budget. Foreningsbesøg er 
tilskudsgivende fra DIF. 
Så når udvalgene er på foreningsbesøg skal udgifterne afregnes af denne budgetpost. På denne måde går 
det ikke ud over udvalgenes aktivitetspenge. 
Der blev lavet 8 foreningsbesøg. Vi kan lave 50 foreningsbesøg som giver ca. 200.000 i kassen. Der er der-
for rigtig godt hvis vi kan lave minimum 50 besøg om året.  
Vi vil rigtig gerne ud at besøge klubberne, så når vi får opfordringerne fra klubberne af den ene eller an-
den slagt vil vi meget gerne komme. 
Så her er en direkte indflydelse på hvor mange penge vi vil få i 2016 hvis vi tager den bold op på en bedre 
måde.  
Sekretariat: 
Som allerede nævnt så forsøger vi at trimme administrationen så meget som vi overhovedet kan. Vi har 
ikke fået vores nye IT system. Det er desværre ikke så nem en opgave som man umiddelbart skulle tro. 
Det skyldes måske også at vi er et lidt specielt forbund. 
Vi har valgt ikke at sætte det ind i sekretariatet, men når tiden kommer hvor vi skal bruge pengene så 
henter vi dem i egenkapitalen. 
Der er sat 200.000 af til IT, så når vi er klar med et nyt system så henter vi pengene i egenkapitalen. 
Personaleudgifter: 
Er på niveau. 
Materieludvalg: 
Er på niveau. 
Forsikringer: 
Er på niveau. Det er afhængigt af medlemstallet, hvor meget vi skal betale til de kollektive forsikringer. 
 
Det gør så at det budget der er sendt ud, der budgetterer vi med et underskud på 119.422 for året. 
Når vi så holder det op mod den egenkapital sidste år, så ender vi med en egenkapital på 1.931.000. 
Så det ser rigtig godt ud. 
Vi har tidligere besluttet at en egenkapital på 1.500.000 er en fornuftig egenkapital for et forbund som 
vores. 
Så er der bare det at der er sat 100.000 af til jubilæum, der er sat 200.000 af til et nyt IT system og det gør 
at vi meget hurtigt kommer ned i nærheden af 1.500.000. 
Nu går vi ikke i stykker i forbundet fordi vi kommer under beløbet, men det bare at forbrænde penge er 
ikke den farbare vej.  
 
Tak til Stig Lyngby. 
 
 



  

Dirigent 
Kommentarer til regnskabet: 
 
Peter Dreier, Herlev Dykkerklub Jernlungerne: 
I det vi har fået fremsendt, der står i budgetforslaget under indtægter, overskud af salg 275.000, og det er 
nogenlunde på niveau med det der er budgetteret med de sidste par år, men det realiserede ligger langt 
under, ca. 100.000 under realiseret regnskab. 
Hvordan kan det så være at der budgetteres med noget der måske bliver realiseret langt under? 
 
Stig Lyngby: 
Det er selvfølgelig også et af de spørgsmål vi har stillet os selv i bestyrelsen, og beløbet er nettokroner, så 
det betyder at vi skal have rigtig meget salg i butikken for at få det overskud ud. 
Overvejelserne har været, at vi skal være realistiske, så den fortjeneste vi har kørte videre som hidtil, og 
til det er svaret nej. Der bliver iværksat et nyt initiativ som kommer til at ligge udenfor forbundskontoret, 
Hvor vi får en virksomhed til at være lagerhotel for vores varer, og der kommer en masse nye varer som 
genererer omsætning, og det er selvfølgelig umuligt at garantere hvad omsætningen bliver, men da vi 
nogenlunde kan regne ud hvad vi har på butikken, og det her bliver lagt ovenpå og vi også skal være lidt 
modige, så mener vi godt at vi kan stå inde for de 275.000, men ret skal være ret, så kender vi ikke effek-
ten af det her nye tiltag, og det er da også lidt muligt at vi må træde lidt tilbage på den, fordi det kan væ-
re indtrængning tiden, er længere end vi havde drømt om, men på den lange bane skulle det meget gerne 
give væsentlig mere en 75.000 i bidrag til forbundet. 
            
Carl Tronhjem TU (Teknisk Udvalg) 
En kommentar til klubbesøg. Der er mange udvalg som besøger klubber, så det er vigtigt at det bliver 
registreret som klubbesøg, og ikke som noget andet, fordi det er der kronerne de kommer. 
Den sidste del af det, så er det vigtigt, at vi får serviceret klubberne så vi kommer rundt og viser hvad vi 
rent faktisk gør, og viser det arbejde som der er mulighed for at spørge ind til. 
Så lige så meget en opfordring den anden vej, spørg udvalgene, kom nu ud til os, lav en aftale så kommer 
vi selvfølgelig. 
  
Carsten Gianelli, Baracuda: 
Et lille besparelsesforslag. Vi har fået udsendt en stor pakke med papirer. Vi håber det er sidste år vi får 
det. Kan vi ikke få det på PDF, det er meget billigere. 
 
 

Dirigent: Ændringsforslag fra Sportsdykkerklubben Flipper kommer før vi kan stemme om bud-
gettet. 
 

 4.1. Sportsdykkerklubben Flipper (ændringsforslag til budget) 
“Til Bestyrelsen for DSF 
 
Vi har noteret at der de seneste år har været en udvikling i retning af, at en mindre og mindre del af DSF’s budget 
går direkte til idrætsrelevante aktiviteter. 
 
Derfor foreslår vi at man fremover som minimum videreformidler et beløb, svarende til det der modtages fra DIF, 
direkte til de aktive udvalg. På den måde sikres bedst at DIF midlerne, anvendes til at styrke de pågældende idræts-
grene, og dermed opfylder hovedformålet hvortil de er bevilget. Dette vil ikke mindst øge sikkerheden for forsatte 
bidrag fra DIF i fremtiden, men ligeledes vil det sikre DSF’s forsatte relevans som idrætsfremmende medlem af DIF. 
 
Vi er naturligvis optaget af den beskæring af midler der har ramt undervandsrugby, særligt den manglende støtte til 
deltagelse i VM 2015 i Colombia. Det bør være unødvendigt at forklare at økonomisk støtte til at stille det stærkeste 
hold uden tvivl vil fremme sporten de næste fire år, ligesom en så kraftig beskæring af støtten til aktiviteter utvivl-
somt vil have den modsatte effekt. 
 
Med venlig hilsen 
Mikkel Rasmussen 
Formand 
Flipper Underwater Rugby Club” 



  

Mikkel Rasmussen formand i Flipper undervands Rugby Klub: 
Ovenstående forslag blev læst op af Mikkel. 
Nu har jeg læst formandens beretning, DSF vil gerne ud i verden, de vil gerne blive set, og de vil gerne 
støtte op omkring de medlemmer de har, og der bliver også nævnt at tendensen er at der kommer færre 
og færre medlemmer, folk kan selv og folk vil selv, og det er der også i andre sportsgrene, så der er man-
ge forbund der mister medlemmer på det her. Så det med at vi ikke får så mange penge og støtte, og nu  
er det også sagt, at vi selv klarer et stort arbejde med finansieringen. Jeg kan så meddele at min egenbe-
taling til det her VM ligger op mod 20.000, og det gør det for alle spillerne, men hvis DSF de skal hjælpe, 
og hvis andre sportsgrene i DSF også skal ud og vise DSF, og vise Danmark frem i verden til nogle af de 
store mesterskaber, så skal der være noget støtte, så skal der være noget hjælp, men det ser vi bare ikke 
er sket lige nu, og der kommer en stor pose penge fra DIF, og de penge skal jo gå til sportslige aktiviteter. 
Jeg siger ikke hvad der skal gøres, men jeg mener der skal gøres noget. Der skal ændres nogle ting så der 
kan gives en større pose penge til de idrætsgrene der skal ud og promovere DSF og vise, her er vi stærke. 
Det er det vi egentlig ønsker, flere midler til dem der kommer ud og viser fanen. 
 
Stig Lyngby 
Jeg skal være den første til at indrømme at det her budget der ligger på bordet til Jer, det er set med mine 
øjne det dårligste budget vi har haft til nu, så jeg kan godt forstå at der kommer nogle reaktioner på det. 
Det ville faktisk være underligt hvis det ikke var tilfældet, 
Vi kan nu prøve at løbe linen ud og årsagen til at jeg har gjort det på denne måde er, at når jeg hører for-
slaget og motivationen, den der uudtalte ting med at vi ikke støtter aktiviteten, men gør boget andet. 
DSF har mellem 1998 og 2015 bevilget 253.000 pr. år til Undervandsrugby, så hvis vi nu skulle tage det for 
pålydende så skulle vi have 70.000 tilbage hvert eneste år, for det er faktisk det der er givet af flere penge 
til Undervandsrugby i den periode. 
Så hvis jeg var UV-Rugby spiller så ville jeg synes at der her var et rigtigt dårligt forslag. 
Jeg vil anbefale at vi prøver at gå en anden vej, jeg kan godt se behovet for de udvalg som har gode atle-
ter med mulighed for ting og sager for at få nogle medaljer, hvis de kunne få flere midler. 
Det her en ekstraordinær situation vi står i hvor der er rigtig mange ting der falder sammen af forskellig 
slags, og det kan godt være at vi er en ansvarlig bestyrelse, men der er ingen af os der kan trylle. 
Der er indtægter og udgifter, og det skal hænge sammen for ellers har vi ikke løst vores opgave. Så kan vi 
altid diskutere om hvordan vi skal gøre det. 
Det forslag der ligger på bordet med, at vi giver de penge tilbage til sporten, det smager ikke godt i min 
mund, og jeg er også sikker på at sporten bliver rigtig ked af det hvis det bliver gennemført, for det gør 
set over en lang periode at nogen vil få færre kroner. 
Så tror jeg også at det måske er en anelse urealistisk, at man er i budgetteringsrunden, at man så sender 
et budget på næsten 1.300.000 til UV-Rugby. Det ville være dejligt hvis vi kunne give Jer det, og det er 
helt sikkert at I har atleter der rent faktisk kunne have fortjent det og kunne udnytte det hvis vi kunne 
give det. Det kan vi bare ikke. 
Jeg synes ikke forslaget er specielt godt, jeg kan godt se der er et akut behov for penge. Der er mangel på 
penge, men jeg tror ikke den vej her, er den rigtige at gå. 
 
Peter Dreier, Herlev Dykkerklub Jernlungerne 
Jeg tænker at der måske er nogen der har fordel af at få oplyst fra forbundets side, hvilke aktiviteter det 
er vi får tilskud til på baggrund af, og hvordan bliver de aktivitetstimer indberettet, og hvem gør det. 
Der må være nogen der har godt af at høre det.                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Ingelise Knudsen, sekretariatet 
Det jeg kan sige det er, at de tal jeg indberetter i år er for 2014. 
Grundtilskud  255.000. 
Aktivitetstilskud til 2 aktiviteter, og det er Finnesvømning og Undervandsrugby 234.000 
Foreningstilskud 155.000 får vi i forhold til antal foreninger vi har. 
Medlemstilskud 54.000 opgjort er pr. medlem vi har. 
Uddannelsestilskud 54.000 opgøres på kursustimer, det er faktisk mange penge vi får her, og det kan vi 
takke Teknisk Udvalg for, det er dem der genererer de fleste kursuspenge. 
 
Aldersfordeling 54.000 
0-18 år 10,4 kr. 
19-24 år 7,8 kr. 
25-100 år 5,2 kr. 
 
Breddearbejde 127.000 
 
Stigning i medlemsforeninger, her får vi ikke meget for udmeldte klubber opvejer nye klubber. 
 
Konkurrencetilskud er gået meget ned, vi fik: 
2013 160.000 
2014 87.000 
2015 68.000 
 
Ferieskoler/Idrætslejre, det er Ungdomsudvalget der har det 
Forenings- og kvalitetsudvikling er hvis vi har en klub der gerne vil have lidt mere end et foreningsbesøg, 
Måske noget de gerne vil have udviklet over 3 besøg, så giver det 13.000. 
Foreningsbesøg max 50 besøg, giver 4.333, der er udgifter forbundet med foreningsbesøg som går fra. 
 
Stævner og træf, (mindst 50 deltagere) 
 
Internationale konkurrencer: 
Persontransport 903 
Personophold 252 
Nationale mesterskaber 14.164 
 
I 2014 er alle sportsgrenenes DM indberettet. 
DIF kontrollerer alle indberetningerne, og det er nu ændret fra deres administration til udviklingsafdelin-
gen.  Så nu kan vi få til alle aktiviteterne selvom de ikke er de 2 godkendte aktiviteter. 
Det her er den måde vores tilskud bliver beregnet på. Så det er rent faktisk ikke de store beløb som spor-
ten genererer. 
Jeg håber det kan opklare lidt af det der er spurgt ind til. 
 
Dirigent, vi går tilbage til talerækken. 
 
Anders Funch formand for Undervandsrugby Udvalget. 
Menigt medlem af Amager UV-Rugby 
Sidst der var VM i Columbia var i 1995. 
Det allerførste budget der blev afleveret og måden det kom til veje på, det var at vi satte os ned og fandt 
ud af hvad det kostede at komme derned. Så tog vi en fornuftig snak i udvalget om hvad en rimelig egen-
betaling for at repræsentere Danmark på et meget højt niveau som vi har i UV-Rugby er, så det er en 
egenbetaling på 15.000 og det der var tilbage var 1.400.000 og vi var nok klar over at det nok ikke blev 
godkendt. 
Jeg vil gerne begrunde det forslag der er kommet fra Flipper, der skal ikke være nogen tvivl om at Flipper 
har nogle medlemmer der spiller undervandsrugby. Udvalget og Flipper har været i dialog om det forslag 
som Flipper har indstillet og udvalget støtter det fuldt ud og jeg vil gerne begrunde det. 
 
 



  

Budgettet blev vist fra side 73. 
Anders gennemgik side 73 på en anden måde. 
Det der er til venstre er de aktivitetsudvalg der er nedsat over årene på DSF repræsentantskabsmøder for 
at opfylde de formål man nu har besluttet at man vil håndtere indenfor det her forbund så man kan sige 
at de penge der står ude til venstre 805.465, det er det der går direkte ned i aktiviteter. 
En procentvis fordeling, så det er ca. 22 % af de penge vi har at gøre godt med, der går direkte til aktivi-
tetstilskud. Alt andet hvad vi så laver skulle jo gerne være det der slutter op om det vi er her for, det er så 
det der står i de 2 næste kolonner. 
Der er en forsikring som vi har, som vi skal have, det er 20 % af vores udgifter, så er der de 2 næste ting 
som er vores kommunikation som i kan se i budgetter er samlet i forskellige poster, og så er der det som 
hedder administration med videre og de udgør i budgettet 12,7 % og 45 % af de samlede midler. 
Den ene umiddelbare fordelingsnøgle med de kommentarer man kan komme til her, at hver gang vi bru-
ger 1.000 på det vi er her for så skal de understøttende aktiviteter der er, så koster det 574, forskellige 
typer af kommunikation WEB siden, og det koster lidt over 2.054 i administration m.v. 
Det kan man tænke lidt over, er det en fair fordeling, jeg synes ikke det er en rimelig fordeling i forhold til 
det formål det her forbund egentlig opererer under. 
Den anden kommentar jeg har til ar understøtte forslaget fra Flipper det er at det burde være anderledes, 
og der er stillet et konkret forslag til hvordan en anderledes fordelingsnøgle skal være og det er det for-
slaget konkret går ud på. 
Jeg vil selv synes, jeg har ikke været med så længe i undervandsrugby men været med i svømning i mange 
år, at fordelingsnøglen for de direkte aktiviteter burde være minimum 35 %, og det vil sige at det der 
hedder kommunikation, og det der hedder øvrige administrative omkostninger tilsammen fordi vi har 
denne forsikring skulle maksimum være 45 %. 
Det sidste jeg lige har det er at man jo meget gerne vil have flere penge fra DIF, hvis man samtidig har 
den fordelingsnøgle regel at DIF tilskud går direkte tilbage til aktivitetstilskud, for det er jo stærkt motive-
rende for udvalgene at arrangere deres aktiviteter hvis de udløser tilskud, skal vi ikke bare sige det sådan.  
Det er jo ikke sjovt at gå rundt og lave noget og så vide at de aktiviteter man foretager er DIF udløsende, 
men nødvendigvis ikke kommer tilbage til udvalgene, det vil være rigtig motiverende for udvalgene og 
have den her nøgle der er, så vi kan gå ind og kigge på hvad det er DIF beslutter med hensyn til deres 
tilskudsregler. Så på den måde vil forslaget være stærkt motiverende for udvalgene, det vil det være for 
UV-Rugbyudvalget kan jeg sige, til hvordan vi indretter vores aktiviteter. Den fordeling som Ingelise lige 
viste har jeg ikke set før, det er selvfølgelig spændende så vi også kunne arrangere vores turneringer så 
de også blev tilskudsberettiget. 
Undervandsrugbyudvalget støtter op om forslaget fra Flipper.. 
 
Peter Dreier, Herlev Dykkerklub Jernlungerne: 
Lidt opfølgning til det Ingelise var så flink at vise, hvor man kan se, at det ikke er hele tilskuddet der kom-
mer fra DIF der er direkte for de godkendte aktiviteter, som kun er de 2 sportsgrene der hedder finne-
svømning og undervandsrugby, de tilskud kommer fra det klubberne laver. Vi har et juniordykkerhold, 
snorkeldykkerhold, når vi indberetter så kigger på at der hver mandag ligger 30 med finner på, så laver de 
finnesvømning. Der spilles undervandsrugby en gang om måneden. Hvis vi ikke indberetter det så vil til-
skuddet blive endnu mindre. Jeg tror der er flere klubber der gør det samme som os. Vi ville gøre det 
samme med fridykning hvis/når fridykning bliver en godkendt aktivitet. De her juniorer vi har, de holder 
også vejret engang imellem, så er det fridykning. Det samme med vores sportsdykkerhold når de træner,  
så træner de også med ABC udstyr, og der holder de også vejet, det er også fridykning, det er også finne-
svømning. Så det er ikke kun aktiviteter og dem der deltager i konkurrencer der giver støtten, der er også 
alle de andre ude i klubberne. 
Jeg synes det er rigtig spændende det her med hvor mange penge der går til administration og øvrige 
ting, og hvis man kiggede helt anderledes, så man havde et forbund der kun kørte ved hjælp af kontin-
gentet, så hele DIF tilskuddet kunne gå til alle de her mange udvalg, men ikke kun til de sportsudøvende 
udvalg, for så er det pludselig kun 2 udvalg der skal have l.000.000 til deling. 
 
 
 
 
 
 



  

Kristian Schäfer UV-Rugby Flipper. 
Jeg vil godt knytte en kommentar til det her med at det blev sat lidt på spidsen at undervandsrugby skulle 
have mange penge i år, vi ser det som at det er alle aktiviteter i DSF, som i Anders’s graf. 
Det er ikke fordi vi vil have 1.300.000, det handler om os alle sammen og alles aktiviteter, så må vi se om 
det er et rimeligt beløb vi får og det er sådan set det spørgsmålet går på. 
Om som det rigtigt bliver påpeget, så er der rigtig mange andre der for tilskud, og det skal der selvfølgelig 
også ageres for, men det skal ses som udtryk for at vi ikke synes at den nuværende fordelingsnøgle er 
rimelig, så man skal lige huske på at fremstille det rigtigt, og det handler ikke kun om undervandsrugby, 
det handler om os alle. 
Der er mange steder hvor man kan spare, jeg har mine holdninger til det, men det skal vi ikke komme ind 
på nu, men der er mange andre man kan spare på, end på os som faktisk laver aktiviteter i forbundet. 
    
Torben Marstrup Islev Sportsdykkerklub 
Jeg sidder i folkeoplysningsrådet i Rødovre Kommune, og ligesom ret mange kommuner har Rødovre 
Kommune en pulje, hvor man kan søge, hvis man skal deltage i konkurrencer ved VM, EM og NM. Det har 
rigtig mange kommuner. Har I som deltagere dette, og dette skal I ikke søge om som forbund, men som 
individuelle klubber. 
 
Simon Schäfer Flipper UV-Rugby Klub                
Vi arbejder på sponsorer lige i øjeblikket, og vi har kigget på det. Andre kommuner har også den ordning, 
så vi er i gang med at søge. Problemet er at det bliver personligt. København har det ikke og store dele af 
vores studerende kommer fra København og spiller, og det er dem der ikke har råd til det. Det kan hjælpe 
nogen, men det kan ikke hjælpe alle. 
 
Jesper Risløv   
Det er altid dejligt at blive citeret, så er der da nogen der har lyttet efter, det er jeg meget glad for, og 
som Peter også siger så er det måske en god ting at fortælle hvordan forbundet også hænger sammen. 
I Danmarks Idrætsforbund der er det sådan, der er nogle specialforbund og de specialforbund, de består 
både af nogen der higer og søger efter at hive en medalje hjem, og så består de af nogle mennesker som 
synes det er hyggeligt at dyrke en eller anden form for sportsgren. Så indenfor vores verden der er både 
flaskedykning, fridykning, Undervandsjagt, uv-rugby, foto m.m. det er en del af sport. Så der er ikke noget 
med at hvis vi ikke støtter UV-Rugby eller hvis vi ikke støtter fridykkerne nok så bliver stikket trukket og så 
er vi ikke længere et sportsforbund, sådan hænger det ikke sammen, så der er vi. 
I vores forbund der har vi som sagt, som jeg også sagde i min beretning, så er vi meget mangfoldige og vi 
har mange forskellige interesser, og nogle af interesserne de er rigtig gode til at trække nogle tilskud 
hjem, og der er andre hvor det er lidt sværere. 
Vi ved at det kan være svært at få et antal personer til et arrangement, og så kan det godt være der ikke 
lige kommer 50 personer så det udløser det tilskud som vi kunne få, jamen det må vi også tage det med 
og det er også en del af pakken. 
Jo mere, jo bedre vi gør vores ting, jo bedre vi får arrangeret vores stævner og alle de her ting sådan at de 
passer ind i de her tilskudsgivende rammer, jo bedre er det. Så der skal ikke være nogen undskyldning 
hverken fra bestyrelsens side eller nogen af udvalgenes side for at vi ikke gør det ordentligt, for det skal vi 
bare blive bedre til, det skal vi blive rigtig gode til, sådan så vi hver eneste gang vi har et arrangement så 
gør vi alt hvad vi kan for at få den sidste krone fra DIF. 
Anders viste så en fin side hvor der var nogen tal på, og tal det har det jo med at de kan fordrejes og ven-
des på mange forskellige måder.  
Hvis vi tager aktiviteterne hvor de skrev at vi brugte 22 % direkte på aktiviteter, hvis vi bare tager et punkt  
Der hedder forsikring, det er en forsikring der er tegnet til alle vores medlemmer, den dækker for hvad 
man kan komme udfor indenfor dykning. Så ved jeg godt at der ikke i mange år har været en dækning for 
tandskade når det ikke var en del af en konkurrence, for var det en officiel konkurrence i forbundet så 
ville Danmarks Idrætsforbunds forsikring dække, men det har vi også taget til efterretning selvfølgelig, og 
som jeg sagde så har vi på de nye vilkår også fået tandskade med. Så hvis vi bare tager den del af det og 
siger at det også hører med til aktiviteter fordi det er noget der understøtter det alle vores samtlige 8.500 
aktive medlemmer der er ind rapporteret, så er vi oppe på direkte aktiviteter på 42 %.   
Det vil sige så er vi jo langt over de 31 % som undervandsrugby synes der var et forslag til. 
Der skal ikke herske tvivl om at det at lægge et budget som det der ligger her, det er en tung og langvarig 
opgave. Som vi kunne fortælle til alle udvalgsformændene sidste år så synes I måske ikke det var den 



  

bedste måde og den mest glidende lette måde vi fik lagt der her budget på, men det her det var altså et 
kompromis og en afvejning og et resultat hvor det er som det ser ud, så er det det vi kan stå inde for. 
Det er klart det vil vi meget gerne gøre bedre og der kommer gode forslag til hvordan vi kan gøre det 
bedre i fremtiden og det vil vi i bestyrelsen arbejde videre med sammen med udvalgene, men det er be-
styrelsens holdning og så sige at vi direkte skal gå ind og lave en fast fordeling der hedder at alle aktivite-
ter skal gå direkte tilbage til de udvalg der har skabt aktiviteterne, eller det forslag som Flipper og UV-
Rugby har stillet, at det kan vi ikke tilgodese, det mener vi på ingen måde er tjenstligt for forbundet uden 
at vi skal ud og skære i nogen ting som, for det første er nogen af tingene som skal tages på et repræsen-
tantskabsmøde, men med andre ting som vi siger, så kan vi ikke drive et forbund. 
Vi kan ikke drive et forbund med den sikkerhed og de faciliteter som vi gerne vil have til vores forskellige 
andre arrangementer uden at vi også har noget materiel, uden at vi har nogen tjenester og nogle ydelser 
som går til de mere administrative ting. Det vil være umuligt. 
 
Klaus Pedersen Assens Dykkerklub       
Nu har jeg været med i over 30 år, og jeg har den holdning til det forslag der er kommet her, det kan jeg 
ikke stemme for, fordi så ser jeg forbundet som ren elite, og hvis ikke Ungdomsudvalget for nogle penge 
så har vi ingen unge mennesker der kommer ind den vej, så jeg kan under ingen omstændigheder stem-
me for det her forslag. 
 
Flemming Holm, udover klubformand sidder jeg også i bestyrelsen 
Jeg vil starte med at sige, det har ikke været nogen nem runde at lave det her budget. Jeg havde rollen i 
går og skulle overfor udvalgsformændene forklare hvordan det hele foregik, og et af de mål som jeg hav-
de med det her var at alle udvalgsformændene skulle være lige sure på mig og så havde jeg skåret nok 
nogenlunde fordelt for alle, fordi enderne nåede ikke sammen. Da de indkomne forslag fra alle der ønsker 
at lave aktiviteter til os i vores forbund, da alle budgetter var kommet var vi over 5.000.000, og vi havde 
3.500.000, vi manglede ca. 2.000.000 for at få enderne til at mødes. Der er ingen der er tilfredse her, det 
vil uv-rugby ikke være, det vil fridykkerne ikke være, det vil uv-jagt ikke være, og sådan kan jeg blive ved. 
Så hvis vi starter et sted, et af de steder vi ikke for fortjeneste for det er, at vi har fjernet en budgetpost 
der hedder klubbesøg, de ligger nu centralt et andet sted i regnskabet, så når man starter med at kigge på 
og sige at aktiviteterne er beskåret, det er de næsten alle steder, men der er også nogle steder der ikke er 
beskåret, men bare flyttet rundt med pengene. Grunden til det, det er at vi prøver at sikre, at når vi laver 
klubbesøgene gør vi det så intelligent som muligt. Så investeringen i omkostningen til klubbesøg foregår 
på en måde så vi besøger en klub om året for så får vi tilskud, besøger vi samme klub med forskellige in-
tentioner på et år så får vi ingen tilskud anden gang, besøger vi en klub rigtig mange gange og laver klub-
udvikling så får vi mange penge, men det har vi ikke været gode til. 
 
Når jeg kigger på de tal som UV-Rugby formanden kommer med, og kigger på udvalgene så var det ca. 
800.000 der kommer her, det er det som udvalget siger, er aktivitetspenge, men så sidder jeg tilbage og 
ser der er post som hedder øvrige udvalg og arbejdsgrupper, det er det her møde vi sidder til i dag, det 
kan vi jo ikke skære fra, det er en udgift som vi bliver nødt til at have for sådan er reglerne. Der er en post 
der hedder materiel, den er heller ikke aktivitetsfremmende, nej, det er bare det udstyr vi bruger.                                 
Indtægterne fra Teknisk Udvalg, eller ungdomslejren m.v. Det kan vi heller ikke skære fra, det er en del af 
driften. 
 
Repræsentationer rundt om i verden, vi kan da godt skære dem ned, men tro mig det har vi gjort, vi kan 
ikke skære dem fra, for så er vi her ikke. Lægger vi de tal ind, det tillader jeg mig at gøre, og trækker for-
sikringen ud, ja så står vi tilbage og siger vi kan skære for at give flere penge til det som uv-rugby kalder 
aktiviteterne, så kan vi skære nøgle lønninger fra, men tro mig de dovner altså ikke, gør vi det så kan vi 
ikke tilbyde klubberne certifikater, vi kan måske også bare sige at vi ikke overholder vores vedtægter hvis 
vi skærer det fra. Jeg ved godt at jeg er unfair, men det skal jeg også være fordi jeg kan heller ikke støtte 
forslaget. Grunden til at jeg ikke kan støtte det, det ligger i noget helt andet, jeg sidder tilbage og siger at 
hvis vi skal have flere penge et sted, så savner jeg at få at vide hvor de skal tages fra, og da jeg spurgte i 
går fik jeg bladet, og når jeg kigger rundt i det forbund jeg kender, og jeg ved godt at jeg kommer fra 
bredden, jeg ligner ikke en sportsmand, tro mig jeg er det heller ikke, så den del af bredden jeg kommer 
fra, det er uddannelsen og det er klubberne, det er en gennemsnitsdykker, og når jeg tænker på mit for-
bund så ser jeg på det indre blik en mand i fyrre års alderen med en 15 liters flaske, det er der jeg tror vi 
er flest, og hvis I kigger på ham så tror jeg vi er bedst støttet med at fortsætte som vi gør nu her. 



  

Er det så den situation jeg helst vil have, nej, det er det ikke, jeg drømte om at have en helt anden situati-
on. Jeg startede med at sige at vi prøvede at lave budgettet så vi skulle være lige unfair for alle, eller lige 
fair for alle. UV-Rugby bad om 1.300.000 plus minus 6.000, de havnede med at få 9 % af det de bad om. 
Et eller andet sted stod vi tilbage og sagde vi kan ikke finde pengene, vi lagde 100.000, som vi heller ikke 
havde men fandt den i aktivitetspuljen. Vi gik ind og sagde til UV-Rugby og de kunne finde ud af at kom-
me til Columbia kan I få 50.000 pr. hold. 
Kigger man på fordelingsnøglen som den er, hvad havde UV-Rugby i 2014 og 2015, de har faktisk fået en 
lille sjat mere end det vi kan se direkte i DIF. 
Er det godt at regne sådan, nej, men det er den eneste måde vi kan gøre det på. 
Er det det vi gerne vil sige til UV-Rugby, for det er jo det vi siger indirekte, vi har ikke råd til Columbia, vi 
har ikke råd til at sende uv-rugby til det fjerde årige VM, riget fattes penge. 
Så jeg kunne godt tænke mig at, hvis jeg havde lyst til at stemme for det her, hvor finder vi pengene, det 
har jeg ikke hørt endnu, og klubbladet, ja det er en af de få ting som jeg ved er resultatet, men på de for-
gangne repræsentantskabsmøder er det det vi er glade for. Jeg ved at sidst vi sad i det samme lokale som 
her, havde undervandsrugby også oppe at vi skulle fjerne bladet, og vi kan sagtens tage hul på den gamle 
debat og gøre det igen, det synes jeg vi skal gøre regelmæssigt, men redaktionen bliver ved med at melde 
tilbage, at hvis vi fjerner bladet som et trykt medie og lader det være elektronisk, så mister vi en del af 
vores annoncører af den simple grund at der er flere penge i at I kan tage det her klubblad og læste det 
hvor som helst, og det gør I ikke med et E-blad, så bladets værdi og annoncernes værdi, det ligger i at det 
er et trykt medie. Skal vi overhovedet have et klubblad eller vores forbundsblad, lad os tage den debat. 
Jeg kunne godt tænke mig at vide, forbundsbladet, var det 220.000? nej 275.000, er det det der skal til, 
for så lukker vi forbundsbladet. 
 
Da vi manglede annoncører i januar måned, da vi ikke kunne se ind i at det var økonomisk forsvarligt, så 
var bestyrelsen helt ude på den tynde is, så sagde vi nej, vi udgiver ikke bladet. Forventede vi at få tæsk 
for det, ja det fik vi. Hvis I siger til os at forbundsbladet, der sparer vi, Henrik og Henrik vi har ikke brug for 
Jer længere. 
Jeg vil være super ked af det, og det der er tilbagemeldinger fra vores breddemedlemmer, de vil være 
kede af det. 
Det var 275.000, hvor kommer så resten af pengene fra? 
 
Mikkel Rasmussen, Flipper                                                  
Nu kan jeg høre der er klapsalver, og det er sådan set også fint nok. 
Det ærgerlige det er at når man stiller et forslag, og jeg ved godt at der er rigtig meget modgang på det, 
det er, at dem som synes det her det kan vi ikke være med til, så er man allerede lukket ned, os så har 
man ikke nogen som helst lyst til en masse muligheder, så kommer man ind i den her lille kasse og så er 
den ligesom lukket. Vi siger ikke at alle pengene skal gå til undervandsrugby, det her det skal selvfølgelig 
være bredde, vi er et forbund og der skal være aktiviteter, og alle skal selvfølgelig ud og promovere sig, 
det gælder ungdom, senior og det gælder på alle niveauer, og i alle aldre, men vi bliver nød til ikke bare at 
være i en kasse. Nogen gange skal man lige tænke lidt ud af den, nogen gange skal man lige forny sig lidt, 
det gør alle andre, og det tror jeg også er på tide at vi gør. 
Så vil vi meget gerne have en løsning på hvor kommer pengene fra, og det er jo et spørgsmål der findes 
her, men det findes også i mange virksomheder, og det findes alle steder. Man må slange sig, og med 
bladet her, ja det er selvfølgelig en udgift. Alle de her plastickort der kommer ud, det er da også en udgift, 
er det noget vi bruger til noget, Jeg synes ikke vi bruger de her plastickort til noget. Selvfølgelig er der 
nogle småting vi kan skære fra. Nu kender jeg også nogen studerende som vil elske at have på Cv’et at de 
kan redigere skrifter o.s.v, og det vi siger, altså hvis vi skal have det her blad kan vi gøre det billigere, skal 
vi have en der koster rigtig mange penge for at skrive det her rent o.s.v., eller er der nogen studerende vi 
kan få til at gøre det billigere.  
Nu har vi 2 i sekretariatet siddende det, er det muligt at vi kan gøre det anderledes, så der kun er en fuld-
tidsstilling, og så måske en der kommer og arbejder med i fritiden når der skal arbejdes ekstra hårdt, så 
jeg siger ikke hvad der skal gøres, men selvfølgelig er der muligheder hvis man er parat til at sige OK vi 
prøver noget nyt, lad os gøre noget nyt, så tror jeg sagtens det kan lykkes, og ja det er farligt, måske kan 
det gå galt, men vi vinder ikke noget ved bare at lade tingene være som det er. 
 
 
 



  

Flemming Holm, bestyrelsen 
Lige et kort svar. Alle os med flasker på vi bruger medlemskortet når vi står ude i verden, medlemskortet 
er din forsikring, det er dokumentation for at vi må dykke. Det er meget vigtigt, så det vil jeg meget nødig 
spare væk, måske kan man lave det som E-kort engang i fremtiden. Det bliver certifikaterne også engang 
et E-certifikat. CMAS arbejder i den retning. Vi kan ikke gøre det i dag. Det er vi desværre nød til at udste-
de. Jeg kunne godt lide den del af dit indlæg der gik på at vi engang imellem skulle tænke ud af kassen, 
engang imellem skulle gå i gang med at overveje om det vi gjorde i går, det skal vi også gøre i morgen. 
En ting er helt sikkert, hvis vi gør det vi plejer så får vi ikke noget nyt. Jeg har dog som bestyrelsesmedlem 
oplevet en konfliktkurs med uv-rugby, jeg har ikke oplevet en dialog, jeg har ikke oplevet et ønske om en 
dialog, og så er det klart så bliver fronterne trukket meget hårdt op. Det jeg virkelig godt kunne tænke 
mig, det er at komme i dialog med Jer i undervandsrugby fordi I har rent faktisk en turnering der ligger på 
Fyn og i Jylland som vi ikke får en krone for i DIF tilskud, fordi Den bliver kørt udenfor DSF og det er ær-
gerligt for os alle, jeg ved godt at der er gode grunde til det, vi havde den også i går med Jeres formand i 
undervandsrugby. Vil gerne i dialog så vi kan få den ind under vores faner, så er der lidt flere penge til 
fællesskabet, som vi kan bruge, om vi så bruger dem på undervandsrugby, det skal vi nok finde ud af. 
Hvis vi kan blive enige om at det her er en rigtig dårlig situation. Vi må prøve i fremtiden, hvad kan vi med 
indtægter? 
 
Der kom et spørgsmål fra Jernlungerne, hvordan tør vi sætte 275.000 i dækningsbidrag. Stig svarede at 
det er et af de steder vi træder ud på isen i bestyrelsen, vi er nød til at tænke anderledes. 
Vi havde en vis kapacitet i vores shop, den gav den indtægtsniveau den gav, det var alle Jer og Jeres med-
lemmer der købte af os så vi havde ca 175.000 i dækningsbidrag hvert år og nu prøver vi at tænke ud af 
boksen, det var lidt grænseoverskridende for mange af os at vi lige pludselig ikke skulle have ejerskab af 
vores shop, lægger det ud til et kommercielt firma, som i fremtiden går ud og masseproducerer f.eks. 
profilbeklædning, hvor I som klub her er mit klublogo, opload i et vist format, og så kan man sætte det på 
rundt omkring, men hvis vi lige pludselig handler ind i et større fællesskab fremover i stedet for i en lille 
klub som medlemmer. Så kan man få glæde af at der forhåbentlig er 5-6.000 andre der vil gøre det her. 
På det får vi bedre priser og bedre kvalitet. Så kommer der noget tilbage til forbundet som vi igen kan 
lægge om til aktiviteter. 
 
En ting skal være 100 % sikkert, vi puger ikke penge sammen i forbundet, eller vi lægger ikke penge i akti-
viteter som ikke kommer Jer de 152 klubbers medlemmer til gode. 
Kortet kan vi desværre ikke. 
Bladet kan vi kigge på. 
 
Vi kan ikke skære ned på antallet af vores ansatte, gør vi det, så står vi i en situation hvor vi må konstate-
re at vi ikke kan opretholde serviceniveauet. 
Så kan jeg lige som en lille slutbemærkning sige at hvis vi kigger på vores kollegaer i de Nordiske lande, 
der har for nogen af dem vedkommende, færre medlemmer end os, så har de uden undtagelse flere an-
satte. Det Norske forbund 3,5 fuldtidsansatte, og de har halvdelen af vores medlemmer, sådan kan jeg 
fortsætte. 
 
Henning Aaberg fra Dykkerklubben AKTIV og formand for finnesvømmerne                      
Vi er også beskåret ret voldsomt, og Flemming har også været med i vores aftenbøn, men jeg tror ikke 
han er værre eller bedre end de andre der sidder i bestyrelsen. 
Jeg kan se at mulighederne er små. Vi har UV-Rugby, fridykkere, finnesvømmere, vi har nogen der dykker 
med flasker, vi har alt. 
Man kan sige at konklusionen af det her, vi har diskuteret forslaget, vi har for få, jeg kan ikke forstå at 
man ikke i klubberne får indbetalt for flere medlemmer. Der mangler faktisk en indtægt, det har været en 
dark horse, der har kørt i forbundet i mange år. Jeg var med i en gruppe for mange år siden, hvor vi havde 
vandtilvænnings kontingent, så man kunne gøre det så lovligt som muligt. 
Jeg vil sige at konklusionen med det her, er at jeg gerne vil sige. Jeg tror vi i sporten ligger som vi har redt. 
Hvis vi kigger på dem der sidder i bestyrelsen, så er det nok ikke så mange der er aktive sportsudøvere, så 
den eneste vej jeg ser som nytænkning fra UV-Rugby, det er at vi får valgt nogen fra sporten ind, eller får 
en bredde i bestyrelsen, så kunne det også godt være at nytænkning kunne komme ind den vej rundt. 
Jeg tror faktisk at det er den bedste vej for forslaget. 
 



  

 
Anders Funch. Undervandsrugby 
Jeg vil gerne lige vende tilbage, jeg er lidt ked af den udtalelse fra ungdomsudvalget før, altså meningen 
med det her er at der skal genereres flere penge til alle aktiviteter, ikke nødvendigvis til de DM officielle 
DIF godkendte aktiviteter o.s.v. 
Så kommer der flere penge ovre i den venstre halvdel af præsentationen, så kommer der også flere til 
ungdomsudvalget, det må være en misforståelse, og det står også helt klart og tydeligt i forslaget at det 
skal kanaliseres ned i aktivitetsudvalgene. 
Konkret vil det her forslag betyde at der skal kanaliseres lidt over 300.000 fra de understøttende omkost-
ninger, det er det jeg kalder administration, kommunikation m.v. over i aktivitetsudvalget, og det vil be-
tyde at den % der hedder 22 vil stige til ca. 31 % af DIF tilskuddet som blev vist af kassereren før, det me-
ner jeg godt kan findes, og jeg mener processen skal være, at man begrunder de udgifter man har i admi-
nistration og kommunikation, hvilke af de her aktivitetsudvalg man understøtter med de udgifter man har 
til kommunikation og administration, og hvis de ikke understøtter en eller flere aktiviteter, så er det må-
ske ikke en udgift man skal have til administration og kommunikation. 
Jeg er ikke ude efter vores forsikring eller specifikt bladet, det diskuterede vi i går. Jeg er ikke ude efter at 
bladet skal lukkes, jeg er måske ude efter at man gentænker bladet. 
De 2 poster der hedder kommunikation og administration er 2.100.000. Jeg mener godt man kan finde 
300.000 og flytte over til aktiviteter. Det er ikke en umulig proces. Man kan sagtens finde en proces for 
det der er sundt for alle. 
 
Stig Lyngby 
Nu er det jo naturligt at der mangler penge, en af de ting der støder mig lidt, selv om jeg ikke er specielt 
følsom, det er jo at vi bliver beskyldt for ligesom at vi ikke har tænkt ud af boksen, men vi gør ligesom vi 
plejer, jeg synes det er noget sludder. Her er de omkostninger vi reducerer bladet med igennem en år-
række, fordi vi gerne vil have bladet, og ved stenhårde, lange seje forhandlinger, har fået nogle helt andre 
produktionspriser, så mener jeg det er den bedste måde og tilbagevise på, at vi ikke tænker ud af boksen 
og at vi ikke kæmper en fælles sag så der kan komme flere penge til de gode aktiviteter vi har. 
Vi vil gøre hvad vi kan for at reducere vores omkostninger, men det er også sådan at der også kommer et 
tidspunkt hvor man ikke kan spare mere, så har man sparet alt. 
 
Det med bare at hente 300.000 det synes jeg er et rigtig friskt forslag, jeg kunne måske godt have tænkt 
mig et andet forslag, fordi så var vi måske lige pludselig tættere på hinanden. Det har været sagt gentag-
ne gange at 2015 er et elendigt år, og det er ligesom om at man bare ikke vil høre på det. 
2015 er et elendigt år hvad omkostninger, udgifter indtægter angår, og det kan vi ikke lave om på. Så et 
konstruktivt forslag er, at i stedet for at begynde og hente 300.000 ud af budgettet, så var det måske 
konstruktivt at sige, lad os finde 100.000 i 2015, og så lad os se hvad vi kan gøre året efter.                     
 
Carl Tronhjem, Teknisk Udvalg 
Jeg har ikke tænkt mig at blande mig i diskussionen, men kan ikke lade være med det alligevel. 
Når man nu siger administrative udgifter så skal man lige huske at nogen af dem, de kommer faktisk til-
bage igen. Eksempel et udvalg tager på et klubbesøg, så bruger man ca. 1.500 til noget transport, så får 
man nogen kroner tilbage fra DIF, så det vil sige at sådan en tur koster administrativt 1.500 så giver det 
3.000 til forbundet bagefter, og det er til alle udvalg i forbundet. 
Den anden del kunne være et instruktørseminar hvor der sidder ca. 150 mennesker. Det er en af de store 
indtægter man får denne vej rundt. 
Så hvis vi var bedre til selv at generere nogen penge, så kan jeg se at nogenlunde halvdelen af de penge 
TU bruger dem får vi faktisk ind den anden vej. Det koster noget på administrationen og det står under 
møder, transport m.v., men der kommer penge ind den anden vej. 
 
Mikkel Rasmussen, Flipper undervandsrugby 
Nu får vi her fra regnskabets side at vide at der er blevet forhandlet rigtigt hårdt omkring det her blad og 
at det er tænkt ud af boksen, det mener jeg ikke, det er egentlig bare at arbejde hårdere, og det bliver 
man også lidt træt af i længden. Vi skal ikke nødvendigvis arbejde hårdere, vi skal bare arbejde smartere. 
Med hensyn til, fint vi nævner vi har Fyn og Jylland undervandsrugby som ikke indberetter aktiviteter, 
dem har jeg været meget i kontakt med for netop og sige at de bliver nød til at indberette det, de bliver 



  

nød til at komme ind i kampen ligesom alle os andre. Så få vist fanen så forbundet kan se at der også sker 
noget i resten af Danmark og ikke kun lige på Sjælland, primært København. 
Deres svar til det, det er bare, jamen så skal vi til at betale nogen penge, og hvad får vi for det? Mit svar til 
det, det er at det får de nok ikke så meget for de små klubber. Det er mere til os der skal videre ud og vise 
fanen, og derfor så er det jo rigtig svært og få det med ind. Det er selvfølgelig en ærgerlig tendens, så hvis 
man havde noget at komme tilbage med til dem, som hvis I betaler så er det også det her de får. Så kan 
det måske også være at de er mere villige til at komme ind i kampen og være med til at støtte op. 
Det her billede med at det lige nu er delt meget op, flaskedykning og alle de andre, og hvis man bare si-
ger, jeg kan kun se det fra denne side, så bliver det også rigtig svært fordi vi er et forbund, og vi er rigtig 
forskellige i hvad vi laver, men man bliver også nød til at være åben over for de andre og sige ok, vi skal 
hjælpes af alle sammen, så derfor må man kunne snakke sammen. 
Tænk ud af boksen, det er ikke at arbejde hårdt, det er at arbejde smartere. Det er det vi skal i gang med. 
 
William, formand for UV-Jagtudvalget 
Jeg kunne godt tænke mig at høre hvorfor I tror det bliver meget bedre i 2016 og 2017. Jeg kan se at vo-
res tilskud til aktiviteter daler og daler, indenfor 2 år er den faldet med over 100 %. 
Tror I man kan få flere medlemmer ind, fordi undervandsjagt er meget populært i øjeblikket i medierne 
og der er rigtig mange udøvere. Jeg tror det er forkert at spare på de tilskud vi får til DM og VM, det er 
der vi får en masse nye ind i forbundet, så derfor vil jeg gerne høre hvordan I tror I kan vende det, jeg tror 
det er forkert at spare, og en anden måde man kan ompostere nogen penge i år, det er som vi så i star-
ten. 
50 års jubilæum, det er rigtig fint og det er dejligt at vi har været her i 50 år, men måske er det det nok, i 
et år hvor vi skal spare så mange penge som man skal i år, forkert at bruge 100.000 på en jubilæumsfest, 
efter min mening, var det et sted man kunne spare? 
 
Peter Dreier, Herlev Dykkerklub Jernlungerne 
Nu sagde du at det var delt lidt op mellem flaskedykkere og de andre. Jeg er formand for en flaskedykker-
klub, jeg er ikke selv flaskedykker, jeg er fridykker, undervandsjæger, snorkeldykker, ivrigt aktiv. 
De små klubber som du har været i kontakt med, hvis de melder sig ind i DSF, så kunne DSF UV-
Rugbyudvalg give tilskud til nogle af de bredde arrangementer som jeg hører der er, og som kunne gene-
rere en masse tilskud fra DIF, som vi kunne få tilbage, så kunne de også få noget forsikring. 
Jeres forslag, der skriver I at fremover som minimum skal videreformidles et beløb svarende til det der 
modtages fra DIF, direkte til de aktive udvalg. 
Jeg har det lidt sådan at det er et meget fint forslag, men I skriver ikke hvor pengene skal findes henne i 
budgettet, det savner jeg lidt, fordi hvis vi skal stemme for det her og stemme for, giver vi så carte blan-
che til bestyrelsen om at finde ud af hvor pengene skal gå fra? 
 
 
Henning Aaberg, Dykkerklubben AKTIV 
Med hensyn til turneringen i de små jyske og fynske klubber, så tror jeg det måske er en lille smule histo-
rie der ligger i det. Jeg ved ikke hvorfor at den turnering er udenfor. Jeg er en af de klubber der er med i 
turneringen, og for at få den gennemført har vi som klub valgt at investere 30.000 i et lydanlæg, så det er 
måske fordi at UV-Rugbyudvalget ikke har set så meget på at der sker lidt på den anden side. 
Klubstørrelsesmæssigt, der kan jeg sige at Dykkerklubben AKTIV er faktisk den største klub i Dansk 
Sportsdykker Forbund, og hvis vi kigger på Ribe, de er også store, Dråben, AquaClub er også store, så de 
der små klubber, det kan godt være at UV-Rugby ikke er så store i medlemstal, men som vi ser det er en 
klub faktisk en klub med alt hvad den indeholder.            
 
Mikkel Rasmussen, Flipper 
Der er selvfølgelig folk som der dyrker flere ting og selvfølgelig ikke bare har kun syn på det ene, og sådan 
skal det selvfølgelig også bare være, men der findes nogen hvor tingene er lidt mere sort/hvid, og selvføl-
gelig man kan sælge dem en forsikring hvis man kan få de små klubber ind, og det vil også være fint nok. 
Det jeg glemte at sige før var, også til Flemming som også refererer til vores nordiske lande, om at i Norge 
for eksempel, at de har flere ansatte end vi har, så han synes ikke at vi skal beskære forbundet for at få 
penge her. 



  

Nu har jeg snakket med de norske undervandsrugby spillere for at høre hvordan det foregår der, og deres 
opdeling frem mod dette VM er at forbundet giver 1/3 del, så skal de ud og finde sponsorer for 1/3 og så 
deres egenbetaling 1/3 del til det her VM. 
Så hvis de har et forbund med flere fuldtidsansatte, som dermed er dyrere end hvad vi er, men de stadig-
væk får ca. 100.000 mere end vi gør, så må der måske kunne hentes noget inspiration der. Gør de tingene 
anderledes end vi gør, og hvis de gør, hvordan gør de det, og er det måske noget man kan efterligne. For-
di hvis de kan få tingene til at fungere, og det fungerer godt, hvorfor så ikke gå den vej. 
Ja vi har stillet et forslag, men vi har ikke stillet en løsning på hvor pengene de skulle findes fra, og hvis vi 
gjorde det så ville vi jo nok også have lidt ensporet briller på, og jeg tænker at det vil være rigtig svært for 
alle. Der hvor pengene de skal findes, det synes jeg næsten er bestyrelsens arbejde og det er noget der 
skal ske i fællesskab, så det er ikke noget jeg har lyst til at diskutere. 
 
Dirigent 
Ja det stiller jo sådan set det her forslag i et helt nyt lys, synes jeg fordi det du opfordrer til nu det er, at 
bestyrelsen går ind og overvejer om der er en anden fordelingsnøgle man kan tage i brug end denne her, 
fordi du måske erkender at den der 1.100.000 fra DIF, den måske vanskeligt kan tildeles sporten sådan 
uden videre, også fordi du måske har set DIF’s fordelingsnøgle. 
Så det jeg skal spørge om, det er, trækker du i virkeligheden forslaget, eller skal jeg stille det til afstem-
ning? 
 
Stig Lyngby 
Der var et helt klart konkret spørgsmål til budgettet til næste år. Bliver det væsentligt bedre? 
Nu er det kun de kloge der kan spå om fremtiden, vi andre vi kan prøve at tage bestik af den når vi når 
dertil. Det er sådan at, i 2014 er der gennemført 8 klubbesøg, havde vi lavet de 50, som vi havde mulighed 
for, så havde der været 200.000 ekstra i kassen. Det har intet at gøre med hvor mange medlemmer vi er, 
det er kun et spørgsmål om hvordan vi anvender den støtteordning DIF har. 
Så der har vi direkte indflydelse på hvor mange DIF kroner vi kan få. Alle de aktiviteter, fordi DIF hat lavet 
en lille smule om i den måde man gør det på, så nu er det alle aktiviteter vi har mulighed for at få tilskud 
på hvis vi får det ind rapporteret på den rigtige måde, så der vil også komme en indtægts mulighed der, 
hvis vi får det gjort. 
 
Da er der en diskussion på 15 % eller 12 % på medlemmer imellem det klubberne ind rapporteret og de 
kontingent kroner vi får ind. Der er det rent faktisk sådan at de 300.000 ca. er årsagen til at jeg kan sige 
det mere nøjagtigt, jeg kan ikke se hvor mange af dem der er unge og hvor mange af dem der er ældre. 
Udover det så vil de have en effekt på DIF tilskuddet på 150.000, så ved at være de medlemmer i forbun-
det som I rent faktisk skal ind rapportere til DIF, så vil det have en positiv effekt på vores budget på  
450.000, og hvis vi lægger det oveni ordentlig udnyttelse af klubbesøg på 200.000, og så forhåbentlig 
nogle flere aktiviteter, så kan jeg godt se en væsentlig stor sum penge komme ind i årene der kommer, 
men inden vi nu begynder at klappe og blive rigtig begejstrede over det her, så har vi talt denne her snak 
rigtig mange gange før, og vi har virkelig gjort alt hvad vi kunne for at motivere, og der er rigtig mange der 
har støttet op, specielt fridykkerne har gjort meget, og været dygtige til at komme ud i klubberne, men vi 
er nød til at hjælpe til alle sammen. Det der med at vende sig om og sige vi vil have nogle flere penge, og i 
øvrigt sige at det er Jer i bestyrelsen det skal komme fra. Det er for nemt. Lad os få flere penge i kassen og 
det der gør at jeg er lidt tilbageholdende, og nu har jeg sagt en masse om store tal her så vi alle sammen 
kan blive glade for, der er bare noget i den måde systemet fungerer på, for lad os nu sige at vi er så fanta-
stisk dygtige at vi i 2015 får alle der bliver rapporteret til DIF meldt ind i forbundet, de betaler kontingent, 
vi får lavet alle de her 50 klubbesøg, vi får rapporteret alle aktiviteter ind og det hele, lad os så bare sige 
at vi har været dygtige, vi får 900.000 ekstra, så er det bare sådan at vi kun får 1/3 året efter, og 1/3 året 
efter, og 1/3 året efter, så det betyder at hvis vi laver for 900.000 i ekstra penge, så er det sådan at dem 
der ikke har betalt det for klubben ind i forbundet, de kommer med 1/3, så hvis vi virkelig giver den gas, 
og det synes jeg vi skal gøre, så bliver vi præmieret med 1/3, så næste år og 1/3 del i de efterfølgende 2 
år, det er det der redder os lidt fordi vi har været sådan lidt slappe at vi kun har haft 8 klubbesøg et år, så 
falder tæppet ikke væk for vi får stadigvæk noget fra de foregående år hvor det gik rigtig godt, men 2014 
har været et elendigt år, og det er noget af det der har været årsagen til at 2015 er et elendigt år. Jeg 
kunne rigtig godt tænke mig at forslagsstilleren overvejer om der ikke er en kompromisvej igennem det 
her.        



  

100.000, nu tænker jeg højt, 30.000 til finnesvømmerne, 30.000 til UV-Jagt, 30.000 til hvor der nu er brug 
for det, så vil vi komme tættere på det sporten har søgt om, så kunne det måske være bestyrelsens opga-
ve at finde hvor pengene skulle komme fra. 
Det er noget som er indenfor det muliges kunst hvis jeg skal vurdere det. 
 
Mikkel Rasmussen, Flipper 
Vi trækker ikke forslaget, det jeg egentlig bare prøvede det var, at i starten var det meget sort/hvidt og 
delt op og jeg synes at der var flere der fik en mening om at alle pengene skulle møntes under under-
vandsrugby, og det ikke, vi vil bare gerne have at DIF midlerne går til de sportslige aktiviteter og lige nu 
mangler der 300.000 fra det vi har fået fra DIF, der skal over til aktiviteter, så det er ikke møntet kun på 
undervandsrugby. Vi bliver ved med at holde fast i forslaget og det går bredt, så det ikke kun er os der får 
gavn af det. 
 
Christian Hemmingsen, Solrød Dykkerklub 
Jeg ved hvor svært der er lægge sådan et budget, og også med udvalg, og kæmpe med det hele, men jeg 
må da bare komme med en opfordring, alle klubformænd der sidder her i dag vil invitere bestyrelsen, 
udvalg ud til klubberne, få nogle besøg, gerne flere besøg. I vores klub har vi gjort det allerede, og vi har 
også allerede lavet et stævne som er afviklet i januar med fridykkere, vi har stort samarbejde med mange 
fridykkere rundt om. Gør det i stedet for og lad os komme videre. 
 
Dirigent 
Talerækken lukker, her er næstsidste indlæg. 
 
Frank Sode, Frømandsklubben Neptun 
Vi har været langt omkring med de her 2 forslag, og da jeg sidder og skal overveje om jeg skal stemme for 
eller imod så er jeg noget forvirret over hvad det egentlig er forslagene indebærer. 
Vi startede med at det var en overførsel af penge fra DIF direkte til specialforbundene, så kom Stig og 
Ingelise og viste noget om tallene, som måske ikke var det som betød noget, men måske kunne vi få over-
skud alligevel de tidligere år. Så gik diskussionen lige pludselig på at det var en fordelingsnøgle. 
Jeg er ikke tryg ved de her forslag, jeg kan ikke gennemskue dem, hvad det er for forbundet og hvad det 
er for resten af aktiviteterne. Jeg vil foreslå forslagsstillerne at de får det gennemarbejdet og kommer 
med nogle konsekvensberegninger når de fremstiller det. 
Til Stig, grunden til at der er forskel på indberetningerne, jeg var kasserer for nogle år siden, og indberet-
ningen til DIF den kom i november, og der tog kassereren bare medlemslisten og indberettede den for 
det var nemt og overkommeligt, men når man skal indberette til forbundet i januar så koster det lige 
pludselig penge for klubben, så er man mere tilbøjelig til at ringe rundt til de folk man ikke har set ret 
meget, derfor bliver det medlemstal meget nemt lidt lavere. Så hvis man kunne koordinere det på en 
eller anden måde, det ved jeg ikke om kan lade sig gøre. 
 
Jesper Risløv 
Jeg vil sige tak til UV-Rugby og Flipper for at stille forslaget, og så vil jeg samtidig sige at der ikke skal her-
ske nogen tvivl om at når vi sidder og arbejder i bestyrelsen med den daglige drift og budgetter, og det 
viste også nogle af Stigs tal, jamen så skærer vi jo og optimerer, og gør alt hvad vi kan hele tiden for at få 
et skarpere forbund uden at skære det fuldstændig ind til benet. 
Vi arbejder konsekvent på at gøre det så godt vi kan, og skabe så gode muligheder for forbundet, og jeg 
vil blive meget ked af hvis vi får en pose hældt ned over hovedet der hedder at sådan skal minimum gå et 
beløb til aktiviteter, fordi så bliver det måske nok endnu sværere og imødekomme nogle af de ting som 
der er på det generelle program der også er i forbundet. Der tænker jeg på nogle af de ting der ligger ovre 
i administrationen som Flemming også var inde på. Der er bare nogle ting som er meget svære at skære 
på. 
Jeg synes det er en opfordring til alle der har kigget regnskabet igennem, alle der sidder i klubber og ud-
valg, det er at bruge forbundet så meget som muligt. 
Hvis du står i en klub ovre i Jylland som ikke kan forstå at de skal være medlem af forbundet, så tag ende-
lig fat i os, så kommer vi gerne og forklarer hvad fordelene kan være ved at være medlem af forbundet. 
Jeg synes vi skal gå til en afstemning, og så vil jeg godt sige som formand for bestyrelsen at vi selvfølgelig 
arbejder på og lave den bedst mulige fordeling og tilgodese alle så meget som vi overhovedet kan. Vi 
prøver alt hvad vi kan på at spare i alle de omkostninger, og lave de bedste aftaler. 



  

Hvis man har en eller anden god ide til hvordan vi kan lave et eller andet anderledes, så kom med det 
som et forslag. Det behøver ikke kun at være på repræsentantskabsmødet, men kan komme indimellem, 
så kan vi arbejde videre med det. 
Hvis der sættes en eller anden rammeaftale op, så bliver det meget kommunalagtigt, og så bliver det 
svært og næsten umuligt at få kabalen til at gå op. 
Dirigent 
4.1. Sportsdykkerklubben Flipper (ændringsforslag til budget) 
Så går vi over til afstemning, og da Flippers forslag er det mest vidtgående, så er det det vi tager først. 
Ræk stemmesedlerne op så stemmetællerne rent faktisk kan se hvor mange stemmer I råder over. 
Vi gør det sådan at de der kan gå ind for Flippers forslag stemmer nu. 
 
9 stemmer for  
Forslaget er nedstemt.     
                                                      
Det vil hermed sige at det fremlagte budgetforslag for 2015 vedtaget.       
 
Dirigent 
Jeg synes det har været interessent at overvære det her. Jeg har været formand for forbundet i 17 år, 
indtil 2002. Og der er sådan set ikke sagt noget i dag som ikke har været sagt tidligere, alt har været for-
søgt, selv det med at få frivillige til at skrive bladet, vi har haft en næstformand som var UV-Rugby fantast 
som var med i Columbia sidst. Det er lidt den samme melodi der spilles, men vi er jo også det samme 
forbund, det er bare nogle folk der er nye. Det er godt der kommer nye input, kommer nye forslag og der 
kommer nye folk på banen, ellers gik det jo i stå. 
 
Frokost indtil 13:00 
 
Dirigent 
Så er klokken 13:00. Vi er nået frem til dagsorden punkt 5. 
 

5. Valg af revisorer 
Bestyrelsen foreslår genvalg af: 
Bjørn Meinert Küster og Kirsten Pedersen er valgt. 

 
6. Anmeldte sager 
Dirigent: Vi går videre med anmeldte sager. 
Der er anmeldt 2 sager så vi starter med punkt med punkt 6.1. 
 

6.1. Kommunikationsudvalget 
 
Forslag vedr kilometer stats  
Pr 1/1-2015 er afregning pr kørte kilometer for Dansk Sportsdykker Forbund, ændret fra 3,00 til 2,75 
kr pr km.  
Det er hermed kommunikations udvalgets forslag, at sats for kørte kilometer skal følge den til enhver 
tid fastsatte takst af staten. – for 2015: 0-20.000 km 3,73 kr, derover 2,05 kr  
I en tid, hvor der bliver sværere og sværere at finde frivillige til at arbejde i foreningslivet, vil det væ-
re en demotiverende faktor at indtræde i forbundet, hvis man ikke kan få sine udgifter dækket til 
kørsel i egen bil.  
Med den forringelse af kørepenge, vil det for de fleste være forbundet med udgifter, at køre til ar-
rangementer for forbundet.  
Der er udvalg/frivillige, som kører mange km for forbundet, og det rammer de personer særligt 
hårdt.  
For at hente besparelsen et andet sted, kan man overveje at fjerne julegaver til bestyrelsen og ud-
valgsformænd, anslået 20 gaver a 500 kr, i alt 10.000 kr.  
For at have en saglig diskussions på repræsentantskabsmødet, opfordres bestyrelsen til, at lave en 
oversigt over antal kørte km i 2014, samt hvad udgiften var hertil på den gamle ordning, samt hvad 



  

de samme antal km vil have kostet efter ny ordning, og hvad det vil koste hvis der var kørt efter sta-
tens takster i 2014. 
 

 
 
Ole Aggerholm, Kommunikationsudvalget 
Nu er det måske ikke lige tiden til at stille et forslag hvor der skal bruges flere penge. 
Begrundelsen for mit forslag det er at jeg fik en mail tilbage i januar, at vi skulle nedsætte vores KM sats 
for de KM vi kører i forbundet, som frivillige i forbundet fra 3,00 til 2,75. Det synes jeg ikke stod mål med 
at brændstofomkostningerne er stigende, så derfor tillod jeg mig at lave det her forslag, som gør at vi skal 
følge den sats som SKAT har beregnet i 2015 til 3,73 pr KM i kørepenge. 
Min argumentation for det er at der er nogen i andre udvalg der kører rigtig mange KM, og jeg vil påstå at 
man sætter penge til for at køre som frivillig i forbundet. Selvfølgelig er der en pris for at være frivillig, 
men jeg synes ikke ligefrem at man skal have penge op af lommen for at gå på arbejde. Så har jeg lavet 
nogle andre forslag som siger hvor man kan gå ind i besparelser, men der havde man allerede lavet nogle 
besparelser i går. 
Det var det her forslag. 
 
Dirigent 
Kommentarer: 
 
Søren Petersen, Dykkerklubben SUG, og formand for Fotoudvalget 
Jeg vil komme med et forslag hvor man sænker KM taksten til statens laveste takst 2,05 pr KM, det er det 
der dækker de reelle brændstofudgifter, og ydermere så fjerne tilskuddet til telefon, da det er et levn fra 
gamle dage. I dag har alle en telefon og der er ikke ret mange der kan sige at de taler i forbundsregi for 
mere end 100 kr. om måneden, det er ganske få kroner vi snakker om, så som forbund vil det give en 
rimelig indtægt. 
Telefonpengene fjernes og kørsel fremover afregnes med 2,05 pr KM 
 
Flemming Holm, bestyrelsen 
Det er vel ikke nogen hemmelighed, at hvis nogen ønsker at spare så er det nok mig og jeg kan roligt sige 
at for mig vil det være gratis, jeg har fri telefon, det er der sikkert også mange andre der har, så for vidt 
angår telefonpengene går det nok for mig. 
Jeg har en bekymring, det er, at jeg vil meget nødig stå som leder i forbundet hvis vi pludselig har et ud-
valgsmedlem, udvalgsformand som ikke har fri telefon og ikke vil have råd til det, eller anden grund ikke 
vil stille telefon til rådighed for forbundet og vi så står med problemer den vej rundt. 
Derfor så vil jeg være ked af hvis vi fjernede telefonpengene, men jeg kan sagtens støtte at vi sætter kø-
repengene ned. Jeg har selv været fortaler i bestyrelsen for at de blev sat ned, og det skal ikke være no-
gen hemmelighed at mit var lidt mere end de 0,25 det endte med at blive, kompromis som så mange 
andre demokratiske ting er. Vi kunne godt for min skyld sætte det længere ned, men jeg synes at det vi 
har gjort allerede nu, har taget hul på en sparerunde. Det er fuldstændig rigtigt Ole, at nogen af de ting 
du skriver i dit forslag, det er der allerede gjort, der er skåret ind til benet på det som nogen vil kalde fedt.  
 
 



  

 
 
 
Ole Aggerholm 
Jeg har selvfølgelig regnet på det, og med den bil jeg kører i, det er en større bil, så koster det 3,08 pr KM 
incl. Afskrivning på bilen. Når jeg tager til et møde som i dag koster det mig ca. 100 kr. frem og tilbage når 
jeg skal fra Jylland og herover, jeg kunne selvfølgelig bare købe en KIA på diesel, men det gider jeg ikke 
køre i, det er selvfølgelig en prioriteringssag, men det koster mig penge at køre hertil. 
 
Anders Funch, Amager UV-Rugby. 
Jeg synes det er helt fint at bestyrelsen har kigget på det her, statens takster er 3,73 for den højeste og 
2,05 for den laveste. Hvis man har en fri firmabil så kan man ikke få skattefri kørepenge hvis man har fri 
firmabil. Man kunne taksere det efter hvor mange man har med i bilen så det er 2,05 hvis det er en og så 
graduere det hvis man er flere. 
Vi har landsholdsspiller der kører fra Århus til landshold træning i København, de sidder meget tæt i bilen. 
 
Dirigent 
 
Telefonpengene fjernes og kørsel fremover afregnes med 2,05 pr KM 
Hvor mange kan gå ind for det: 
37 for ændringsforslaget 
30 imod forslaget 
Fremover ingen fri telefon, kørselsafregning 2,05 pr KM  
Ændringsforslaget er vedtaget. 
 
Der er stemt om det vidtgående forslag, og dirigenten vurderer at det er vidtgående at man reducerer 
kørselsafregning. 
 
Der var lidt debat fra salen til dirigenten, men da det ikke kan høres bliver det ikke refereret  
 
Dirigenten konkluderede at forslaget ikke kan gælde fra 1.1.2015, men fra 1.5.2015. 
Alle forslagene var noget rod da de indeholdt 2 forskellige ting. 
De skulle nok være taget 1 af gangen. 
 
Stadig lidt debat fra salen til dirigenten som ikke kommer med i referatet da det kun er dirigentens 
stemme der kan høres. 
 
Dirigent     
Konkluderede at der ikke blev ny afstemning, men at ændringsforslaget gælder. 
 
Dirigent 
Så er vi nået til Punkt 6.2. UV-Rugbyudvalget 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6.2. UV-Rugbyudvalget 
 
Forslag til DSF repræsentantskabsmøde 19. april 2015 fra UV-rugby udvalget 

 

Vi har noteret at der de seneste år har været en udvikling i retning af, at en mindre og mindre del af DSF’s 

budget går direkte til idrætsrelevante aktiviteter. 

 

Derfor foreslår vi at man fremover som minimum videreformidler et beløb, svarende til det der modtages 

fra DIF, direkte til de aktive udvalg. På den måde sikres bedst at DIF midlerne, anvendes til at styrke de 

pågældende idrætsgrene, og dermed opfylder hovedformålet hvortil de er bevilget. Dette vil ikke mindst 

øge sikkerheden for forsatte bidrag fra DIF i fremtiden, men ligeledes vil det sikre DSF’s forsatte relevans 

som idrætsfremmende medlem af DIF. 

 

Vi er naturligvis optaget af den beskæring af midler der har ramt undervandsrugby, særligt den manglende 

støtte til deltagelse i VM 2015 i Columbia. Det bør være unødvendigt at forklare at økonomisk støtte til at 

stille det stærkeste hold uden tvivl vil fremme sporten de næste fire år, ligesom en så kraftig beskæring af 

støtten til aktiviteter utvivlsomt vil have den modsatte effekt. 

 

 

Anders Funch 

Formand for UV-Rugby udvalget 

 
Dirigent 
Vi har vel været omkring det meste. 
 
Anders Funch, UV-Rugbyudvalget. 
Hvad brugte vi sidst, 50 minutter, jeg vil se om jeg kan gøre det på 20 denne gang.  
Nej jeg trækker forslaget, vi vender tilbage næste år. 
 
Punkt 6.2. Forslaget er trukket. 
 
 
Dirigent 
Så nåede vi frem til Punkt 7. 
Bestyrelsens forslag:  
 
7. Valg af formand for Appeludvalget 
Søren Bergh Jensen. Roskilde Frømandsklub 
Valgt 
 
 
 
 
 
 
 
8. Valg til bestyrelsen 



  

 
 
Jesper Risløv 
Der er selvfølgelig dem der er på valg som skal være på valg, så er der desværre sket det at Mogens Braae 
som først er på valg næste år, er blevet nød til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. 
Så udover dem som I har fået på listen her så er der en ledig bestyrelsespost, gældende for et år.    
 

Næstformand for 2 år 
Flemming Holm. Grevedykkerne           
Valgt 
  

Økonomiansvarlig for 2 år 
Stig Lyngby. Odsherred Dykkerklub 
Valgt  
 

Bestyrelsesmedlem 2 for 2 år 
Casper Dreiøe. Frømandsklubben Nikon 
Valgt 
 
Igen lidt debat fra salen til panelet som ikke kan komme i referatet, ingen mikrofon.  
Jesper har hørt salen og meddeler at bestyrelsen sætter holdet, og hvem der bliver kontaktperson til hvil-
ket udvalg bliver bestemt på det første bestyrelsesmøde, så det er ikke ensbetydende med at, hvis i ikke 
bliver valgt ind på Caspers plads at I så ikke kan blive kontaktperson til sporten, det er noget vi klarer in-
ternt bagefter. Traditionen tro, så er det ikke verdens nemmeste opgave at få alle poster besat, men det 
håber vi på, at de bliver i dag. 
 
Dirigent 
Klaus Vest genopstiller ikke 
Mogens Braae genopstiller ikke 
 
Det er 2 ledige poster, den ene er for 1 år, den anden er for 2 år, men jeg synes lige vi skal fortsætte med 
bestyrelsesmedlem Casper Dreiøe og høre om der er nogen der stiller op mod ham. Det er der ikke, så 
Casper Dreiøe er valgt. 
 
Dirigent 
Så skal vi have 2 poster besat, den ene er for 2 år, den tager vi først 
 
Bestyrelsesmedlem 4 for 2 år 
Klaus Vest. Dykanden 
Modtager ikke genvalg 
 
Simon Schäfer   
Jeg har været i DSF siden jeg blev født, I Nakskov Dykkerklub, derfor har jeg haft kontakt, både med fla-
skedykning, selvom det ikke er noget jeg dyrker mere. Min far var dykkerinstruktør, og vi har spillet UV-
Rugby dernede og har haft kontakt med flere grupper af det, men jeg vil sige at min interesse ligger i 
sporten. Jeg læser idræt, og det som jeg ser, som vi har snakket om heroppe, har været problemer med 
at folk finder alternativ til de idrætsgrene som UV-Rugby, og vælger at være selvorganiseret i forskellige 
forbund. Jeg synes ikke vi skal se det som en fjende, men skal gå ind og arbejde sammen med, og arbejde 
stærkere sammen med, fordi det er der fremtiden ligger, og det er det jeg gerne vil hjælpe med, særlig i 
sportsøjemål, her tænker jeg ikke på udfordringer med store firmaer som organiserer dykker ture og tje-
ner rigtige penge på det, her tænker jeg på at få folk der går ud og dyrker fridykning alene, spiller under-
vandsrugby organiseret, klubber, og lægger finnesvømning og fridykning på egen hånd, det er dem jeg 
tænker at jeg vil gå ind og hjælpe og få ind i DSF og der gøre DSF stærkere, for jeg ser dem nemlig. 
Hele den her sparesituation, den kommer vi over hvis vi får flere medlemmer, og hvis vi samler os som et 
stærkt forbund. Det er det jeg stiller op som. 
 



  

 John Møller Nielsen, Horsens Dykkerklub 
Jeg har også været med i DSF, dog ikke siden jeg blev født, der var der vist ikke noget DSF. 
Uddannet instruktør, aktiv instruktør, har noget at gøre med fridykning i vores egen klub, men ikke den 
samme tilgang til sporten, ikke at jeg ikke vil have det, men det er ikke det jeg har arbejdet så meget med. 
Hvorfor jeg stiller op her, jamen det jeg har snakket lidt med Klaus Vest, det er en gammel instruktørkol-
lega, hvis der er nogen der gerne vil følge efter ham, så det vil jeg gerne. 
 
 
Dirigent 
Så går vi i gang med afstemningen og den nederste rubrik på stemmesedlen og i skal kun skrive et navn, 
og hvis I skriver flere så er den ugyldig. 
Den første post er den der varer 2 år, den anden post varer 1 år. Skriv fornavn, Simon eller John. 
 
Dirigent 
Så er afstemningen overstået, der var 43 stemmer for Simon og 48 stemmer for John. 
John er valgt for 2 åg, så er Simon valgt for 1 år.  
       
 

Bestyrelsesmedlem 4 for 2 år 
John Møller Nielsen 
Valgt for 2 år 
 
 

Bestyrelsesmedlem 1 for 1 år 
Simon Schäfer  
Valgt for 1 år 
 
 
Dirigent 
Så skal vi have 1 suppleant for 1 år 
 
Flemming Holm 
I det forgangne år har vi valgt ikke at anvende vores suppleanter aktivt til bestyrelsesmøderne, grunden 
til det skyldes hvordan opgaverne bliver fordelt, og penge. Fordi det koster penge for forbundet og holde 
bestyrelsesmøderne, og vi skal have alle transporteret til møderne, så derfor har vi valgt og spare supple-
anterne væk. Så suppleanterne har ikke været med på de forgangne år. Så det er op til bestyrelsen om de 
vil anvende suppleanterne aktivt eller ej. 
 
Igen var der debat fra salen som ikke kan refereres da det bliver sagt uden mikrofon.     
 
Dirigent 
På nuværende tidspunkt bliver det bestyrelsen der skal tage stilling til om suppleanterne deltager i mø-
derne. Dem der stiller op som suppleanter går en uvis fremtid i møde, i hvert fald, om de skal deltage i 
møderne eller ikke. 
Er der nogen som stiller op som suppleant? 
Suppleant er en der træder til hvis et bestyrelsesmedlem får forfald. 
For lige at skære det helt ud i pap, man er valgt som suppleant og det betyder at i det øjeblik at en eller 
anden forlader bestyrelsen, så indtræder man som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. 
Hvor mange stiller op som suppleant? 
Kampvalg om suppleanter er vist ikke set før. 
Vi har Kristian Schäfer som 1. suppleant og Carsten Gianelli som 2. suppleant 
   
 
 
 
 



  

Suppleant for 1 år                     
Kristian Schäfer 
Valgt 
 
 
Suppleant for 1 år 
Carsten Gianelli 
Valgt 
 
Dirigent 
Så går vi til punkt 9 og det er eventuelt. 
Her kan ikke vedtages noget. 
 
9.  Eventuelt 
Kjeld Schødt, Rødovre Sportsdykkerklub 
Jeg tænkte på om det var muligt, nu har vi diskuteret det her UV-Rugby så meget i dag, om det var muligt 
at lave en 3 eller 5 årsplan ud i fremtiden, for hvis der kom sådan nogle store arrangementer, så kunne vi 
måske på forhånd enten spare op eller lægge penge til side til det? 
 
Anders Funch 
Jeg vil bare sige at det her fantastiske møde med bestyrelsen og udvalgene i går, der fremlagde jeg en 4 
årsplan og der står blandt andet at vi skal til VM i 2019, og med alle landsholdstræninger, elitecups. 
 
Gitte Sommer, Polyfemos i København og fra UV-København 
Jeg vil gerne opfordre bestyrelsen til at hjælpe os alle sammen med at få nogle retningslinier for hvordan 
vi skal anmelde og indberette og alt sådan noget i forbindelse med DIF midlerne, fordi jeg synes det er 
ærgerligt. Ude hos os ved vi ikke præcis hvad det er der skal til for at få nogle af disse penge, så med lidt 
hjælp og vejledning, så kunne det godt være at vi i fællesskab kunne stable arrangementerne, som vi jo 
laver rundt omkring, på benene på en sådan måde at de faktisk giver noget tilskud. 
 
 

Pia Borneland, Bestyrelsen 
Casper og jeg står for det her jubilæumsarrangement og jeg vil gerne opfordre Jer til at gå hjem i klubben 
og fortælle om arrangementet den 12. september, som kommer til at foregå på Nyborg Havn. Vi sætter et 
arrangement op hvor samtlige udvalg vil stå på en workshop hvor de vil præsentere sig selv, I kan møde 
bestyrelsen, stille spørgsmål. Vi har inviteret dykkercentre, SOK, Frømandskorpset har vi også inviteret, 
men det er lidt tvivlsomt om de kommer. Dykkerskolen dukker op, og vi satser på mange flere. Kom og få 
et godt dyk, kom og få en god snak, så slutter vi af om aftenen med en god fest. Håber at se Jer.         
 
Maria Kaspersen, Biologiudvalget. 
Nu har vi snakket så meget om de her aktiviteter der skal afvikles for at give penge i kassen. 
Så nu har jeg et forslag til Jer, I kommer med til aktiviteter i Biologiudvalget. Vist på Power Point. 
Maria gjorde reklame for udvalgets aktiviteter som står beskrevet i budget og handlingsplan for Biologi-
udvalget. 
Maria gjorde også opmærksom på at deres kurser er certifikatgivende. 
Det bliver også lagt på hjemmesiden. 
 
Carsten Gianelli, Baracuda 
Vi bruger nogle gange den her udmærkede dykkerbane der hedder Havheksen ude ved Amager Strand-
park, og der er nogle meget dårlige parkeringsforhold når man skal af med sig dykkergrej, og jeg ved ikke 
om det er noget vi kan lokke forbundet til at tage sig af, indlede en forhandling med Københavns Kom-
mune, ellers hvis det ikke kan lade sig gøre, så vil jeg gerne opfordre de klubber som ellers gør brug af 
Havheksen til at kontakte mig i Baracuda fordi så synes jeg vi skal finde ud af at lave en fælles front over-
for Københavns Kommune. 
 Som kunne gøre at vi måske bare kan lægge vores DSF medlemskort i forruden så man kunne se igennem 
fingre med at vi parkerer et sted hvor vi ikke må.  
 



  

Dirigent 
Ikke flere indlæg, så vil jeg takke for god ro og orden og give ordet videre til formanden. 
 
 
Jesper Risløv 
Jeg har lige et opklarende punkt, måske, inden jeg går videre til at afrunde fuldstændig. 
Jeg vil høre om der er nogen af Jer klubber der har fået et brev fra DGI om en puljeordning man kan være 
med i og opspare nogle penge. DGI har været meget aktive og aggressive overfor forbundene, alle speci-
alforbund i DIF. Vi har valgt i Dansk Sportsdykker Forbund og følge den anbefaling som DIF har lavet, og 
det er at vi ikke synes vi vil støtte op om det tiltag. 
Det valgte vi på grund af den klubstruktur vi har i forbundet. 
DIF har ikke ønsket at støtte med deres navn og logo. Det har vi så også valgt i forbundet. 
DSF har ikke stået bag det der er blevet sendt ud til klubberne. 
 
Jesper Risløv 
Så vil jeg sige til Carsten at det er noget vi arbejder med og det er noget som rigtig mange klubber i Kø-
benhavns området der arbejder med. Vi er endda så vidt så i den klub jeg er i, der har vi en som er tæt på 
det selskab der har Strandparken. Vi er ikke kommet helt i mål endnu. 
 
Så vil jeg hermed opfordre Jer klubber til at tage fat i os, så kommer vi ud og fortæller om forbundet og 
om de muligheder der er. Det behøver ikke kun at være en fra bestyrelsen, det kan være en fra et udvalg.       
 
Så har jeg en ekstra kommentar til det Pia sagde om arrangementet i Nyborg. Det vi også lidt vil prøve at 
lave med det her arrangement, vi vil prøve er at stikke en kæp i jorden. Messen i Belle Centret var ikke 
som at man ikke kunne samle dykkerbranchen på nogen måde, der er rigtig mange der har spurgt for-
bundet om vi ikke kunne være samlingspunkt for et større arrangement, så vi ikke bare skal forlade os på 
at enkelte dykkercentre rundt omkring laver et eller andet, så nu bruger vi halvtreds året, og muligheden 
til at sige at forbundet er 50 år, og vi vil gerne samle alle der har en interesse for aktiviteter under vandet, 
så kom og vær med 12. september. 
 
Så vil jeg gerne sige tak til alle fordi I er kommet og har givet Jeres meninger til kende, og I har deltaget 
ivrigt i debatten og afstemningerne, og stillet Jer til rådighed til bestyrelsen. 
Så vil jeg gerne takke vores dirigent for at holde en god ro og orden, og for at holde styr på tropperne. En 
af de ting der ikke bliver skåret ned på er en lille erkendtlighed til dirigenten. 
 
Med de ord vil jeg ønske Jer alle sammen en god tur hjem, og der er nogen det synes det er vigtigt at væ-
re hjemme kl. 16:00 for at se Formel 1, så kan alle vist nå det. 
God tur hjem. Tak for i dag.     
 

 
 

    


