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1. Valg af dirigent 
Ingen modkandidater så giver Jesper Risløv ordet videre til Allan. 
Allan Sørensen, takker for valget. 
Allan Sørensen, formand for Appeludvalget blev valgt til dirigent. 
Jeg er formand for Ribe Dykkerklub og formand for Appeludvalget i DSF. 
 
Det første jeg skal kontrollere er om repræsentantskabet er lovligt varslet og vi har jo forskellige 
udgaver af vedtægterne, men med udgangspunkt i seneste vedtægt § 16 står hvor det fremgår 
at den ordinære repræsentantskabsmøde skal holdes hvert år i april måned og vi er i april, så 
den er god nok indvarslet indkaldelse skal ske med mindst 60 dages varsel. 
Bestyrelsens beretning, regnskab samt budget udsendes mindst 30 dage før.  
Varsel kan ske som en klubudsendelse i mail til alle klubber. Beretninger og regnskab og budget 
fremlægges på DSF hjemmeside og der sendes e-mail til alle klubber med Link til dokumenter i 
henhold til de respektive tidsfrister. For vores vedkommende har jeg konstateret at vi har fået 
det hele indenfor de angivne frister. Jeg skal høre om der nogen der ikke er enige i den vurdering 
i forhold til det indvarslede er korrekt. Det lader ikke til at være tilfældet, så må man sige at det-
te møde er indkaldt lovligt og vi kan træffe bestemmelser i overensstemmelse med vores ved-
tægter. 
 
Der er også et punkt længere nede, hvis der er sager, det kommer vi til der ønskes behandlet, så 
skal de anmeldes skriftligt til forbundsbestyelsen, til formanden, det skal ske med 30 dages var-
sel før mødets afholdelse, og så skal forslaget fremsendes på e mail til formanden eller kontoret.   
 
Hvis forslagsstiller ikke er til mødet så kan vi ikke behandle forslaget, jeg har forstået at det for-
slag der er sendt ind, der er stilleren også til stede, så det skulle også være i orden hvad det an-
går. 
Mødet i dag det er den højeste myndighed indenfor forbundet, og det betyder at vi kan træffe 
afgørelse omkring de punkter der i henhold til dagsorden. 
I § 18 der er hvorledes en dagsorden skal se ud, der er udsendt en dagsorden og der kan vi gå til 
punkt 2.  
Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning for 2018. 
Jeg skal lige sige inden vi starte på den og giver ordet til formanden, så skal jeg sige at, som jeg 
forstår, så bliver det optaget til referatet. Samtidig kan jeg sige at programmet for i dag, det er at 
vi kører lods i dag til omkring kl. 12:00, så suspenderer vi dette møde, så overgår vi til et indlæg 
fra bestyrelsen, så vi holder en pause fra kl. 12 til kl. 13 og så er der frokost fra kl. 13 til kl. 14. Så 
genoptager vi mødet. Jeg giver ordet til Jesper Risløv. 
27 klubber til stede. 78 stemmer.  
2 stemmetællere, Michael A.S. Hansen og Carl E. Tronhjem 
 
2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning 
    v/Formand Jesper Risløv 
Desværre så har vi i 2018 registreret 2 dødsfald som er relateret til dykning i forbundsregi, det 
ene skete ved en lungesprængning ved en opstigning og den anden det var et ildebefindende der 
gik over i bevidstløshed og død. Derudover så har vi den 29.12.2018 har vi sagt farvel til Kim Så-
by, der er sikkert mange af Jer der kender Kim for hans mangeårige virke og arbejde for forbun-
det. Kim har været i bestyrelsen og han var også en af dem der var med til at nedbringe udgifter-
ne til Sportsdykkeren med omkring 50 %. 
Kim har i alle årene været meget hjælpsom i og omkring forbundet og i klubben i Odsherred. 
Jeg synes vi skal rejse os op og tænke en tanke de omkomne og ære være deres minde. 
Tak for det. 
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Dansk Sportsdykker Forbund anno 2018 er, som nævnt mange gange før, et forbund med mange 
forskellige aktiviteter, og derfor også mange forskellige ønsker til hvad der skal prioriteres højest. 
 
I 2018 har vi igen forsøgt at få så mange aktiviteter som muligt til glæde for så mange som mu-
ligt. Det er altid en balancegang at få det hele til at passe sammen. Der skal være nogen til at 
skabe aktiviteterne, deltage, træne, øve, gøre bruge af og sidst men ikke mindst skal man også 
vide hvad der er af muligheder. Vi ønsker så bredt et forbund som muligt at skabe rum og lejlig-
hed til så mange forskellige interesser som overhoved muligt. Det er ikke altid nemt, men vi fø-
ler, at 2018 er et godt eksempel på, at vi lykkes. 
 
Igennem de sidste mange år har vi gjort vores bedste for at have den brede palette af tilbud og 
muligheder – men vi må også erkende at det altid har været lige nemt. Vi har altid kunne bryste 
os med at vi har mange frivillige der er interesserede i at løfte opgaver i og for forbundet og det 
gælder både de store og små opgaver.  
 
I det forgangne år har vi måtte erkende, at der er opstået en vis træthed blandt nogle af de bæ-
rende kræfter i forbundet og det er tiden til at der skal generationsskiftes på forskellige poster. 
Det er en naturlig udvikling om end det altid er ubelejligt når nogen siger fra og ikke ønsker at 
varetage en opgave mere. For os har det betydet at der er kommet nye folk til på forskellige po-
ster på alle niveauer i forbundet. Det er altid dejligt når udvalgene selv kan finde og indstille de 
gode folk der er klar til at påtage sig opgaver for deres aktiviteter og forbundet.  
Derfor er det også på sin plads at sige tak for indsatsen til dem der har valgt at træde tilbage 
samt et stort velkommen til dem der efterfølger. Det er vores mål at vi får et godt og givende 
samarbejde. Det er vores mål at vi får et godt og givende samarbejde. 
Desværre gror træerne ikke altid hele vejen derhen hvor de skal og vi står fortsat tilbage med 
nogle udvalg hvor der ikke er en formand og meget lidt aktivitet som følge deraf. Vi har, fra be-
styrelsens side, gjort meget for at hjælpe disse udvalg i gang igen, men vi har ikke fundet de eller 
den rigtige person(er) til at løfte opgaven. Det er helt sikkert noget, vi skal blive bedre til idet vi 
fortsat ønsker at have mange aktiviteter der er til glæde for så mange som muligt.  
 
 
2018 var også året hvor der rigtig kom gang i den nye strategiaftale, som vi har indgået sammen 
med DIF. Vi har prøvet at lave en aftale der både skaber nye aktiviteter og muligheder for både 
dem der konkurrerer under vand og for os der ikke kæmper om at stå øverst på en skammel når 
vi er i vandet. Indtil videre mangler vi lidt information for at kunne aflæse en effekt af vores ind-
satser – men som mange af jer nok har set kom der et spørgeskema ud i slutningen af sidste år 
og vi håber selvfølgelig at de indrapporteringer kan være med til at kaste et lys over udviklingen. 
Det er også dejligt at se at rigtig mange er Jer har taget tid til at svare på spørgeskemaet og vi har 
fået rigtig mange svar, og vi har en svar % der giver god mening at arbejde videre med. 
Tingende går stærkt så det får i mere at vide om inden frokost.  
 
Et grønt forbund 
 
For efterhånden en del år siden blev forbundet tildelt den ære at kunne kalde sig et Grønt For-
bund under Danmarks Idrætsforbund. Det er noget vi søgte om at blive og sidenhen har vi gen-
ansøgt og er det stadig. At være et grønt forbund betyder ganske enkelt, at vi har opstillet nogle 
ønsker og målsætninger til hvad og hvordan vi ønsker at fremstå som et forbund hvor størstede-
len af vores aktiviteter foregår ude i naturen.  
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Vi ønsker selvfølgelig, at alle vores aktiviteter udføres med et så lille aftryk på naturen som over-
hoved muligt. Det vil sige vi prøver at lade være med at ødelægge ting på vores vej, vi rydder op 
efter os, hvis det er muligt kører vi flere i samme bil frem for i hver sin osv. osv. Kort sagt, vi for-
søger altid at efterlade et dykkersted i bedre miljømæssig stand end vi fandt det. 
Til at starte med var tanken bag, at det var et fint stempel at have på sig som forbund når vi skul-
le tale vores sag overfor kommuner, lokale interessenter af forskellig karakter mm.  
 
I de seneste år har vi erfaret, at det bliver en større og større del af det at være et forbund også 
at gå forrest med de gode meninger og tanker omkring miljø og vores fokus derpå.  
 
Vi har i 2018 vist flaget i mange forskellige grønne henseender. Vi har i samarbejde med Miljø-og 
Fødevareministeriet og andre ”blå” organisationer – det vil sige os der bruger havet været med i 
en kampagne omkring et hav uden affald. Denne deltagelse har vi fået ros for og måske den også 
har været med til at fik skubbet eller rykket nok op i Søfartsstyrelsen så de kom frem med et nyt 
regelsæt for hvad vi må når vi er under overfladen som sportsdykkere.  
 
Det betyder for os, at vi gerne må være med når der er arrangementer på den lokale havn eller 
strand hvor der er fokus på at rydde op. Vi synes det er godt at det er blevet afklaret og defineret 
hvad vi kan og må. På den måde kan vi også være med til at hejse flaget højt når der er arrange-
menter hvad enten de er arrangeret af forbundet, en lokal klub eller vi bare deltager på andres 
gode initiativ.  Der er også mulighed for at få mere omtale og god historie om dykkere og hvad 
der er vi ser derude, hvor overfladen dækker det meste af det der er der nedenunder. 
 
Det er ikke planen, at vi dykkere skal være havets skraldemænd og hver gang vi dykker, så skal vi 
have en pose med skrald med op. Men alle indsatser i den rette retning giver os et bedre havmil-
jø til alles interesse.  
 
Sporten kort 
 
2018 var der igen flere af vores atleter der var ude og kæmpe for at komme øverst på skamlen. 
Selvom det var tæt på i nogle discipliner, så lykkedes det os ikke i år at trække de store medaljer 
hjem til Danmark. Det betyder så bare at der skal trænes endnu hårdere indtil næste gang og 
med de aktiviteter der er, så er vi sikre på at det nok skal give pote i de kommende år.  
 
Vi har desværre set en del udskiftning på formandsposterne i flere af vores sportsudvalg. Vi har 
sagt farvel til formændene i UV-Rugby, Finnesvømning og hos Fridykkerne. Hos UV-Rugby og 
Fridykkerne er pladserne genbesat men vi har ikke fundet en til at stå i spidsen for Finnesvøm-
ning. Men vi vil gerne sige en stor tak til de afgående for deres store indsats og samtidig et stort 
velkommen til de nye.     
 
2018 var også hvor den officielle ansøgning omkring fridykning som en OL discipliner blev sendt 
til de rette instanser. Det er ikke nemt at blive en OL disciplin, vejen den er lang og fyldt med 
forhindringer. Det viser sig at vejen var nok lidt længere end planlagt. Fridykning kommer des-
værre ikke med til OL i 2024 i Paris som en prøvedisciplin. 
 
 Så vil jeg gerne takke alle Jer ude i klubberne, klubbestyrelserne, Udvalg, udvalgsformænd, in-
struktører, medhjælpere af en hver art. Uden Jer kan vi ikke fejre medaljer, gode arrangementer. 
Mange har uddannet nye dykkere. Dejligt at se alle de glade mennesker der deltager i vores ar-
rangementer. 
Der skal også lyde en stor tak og påskønnelse for det store arbejde I alle laver ude i Jeres respek-
tive klubber. Det er i klubberne medlemmerne er, og har deres daglige gang, og det er altid en 
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stor fornøjelse at høre og se og deltage i arrangementer der er arrangeret af frivillige kræfter i 
hele landet. Det er ildsjælene ude i klubberne sammen med Jeres klubkammerater der er grund 
til at forbundet kan eksistere. 
En stor tak skal også lyde til de mennesker derude, udover at arbejde for forbundet i Danmark 
repræsenterer forbundet internationalt og nationalt i diverse kommitterer, bestyrelser og andet. 
 
Vi er i en tid hvor der sker mange ting, og jo tættere vi er på de steder hvor der tages beslutnin-
ger der har betydning for os, jo før kan vi reagere på det og enten drage fordel af, eller ruste os 
mod hvad der kommer. 
Jeg vil også gerne sige tak for indsatsen til mine bestyrelses kollegaer der igennem et utrætteligt 
arbejde på, imellem og under og efter bestyrelsesmøderne, møder med udvalgene, interessante 
samtaler for at løse de udfordringer der bliver lagt på vores forbund. 
Der skal selvfølgelig også lyde en stor ekstra tak til de 3 bestyrelsesmedlemmer der ikke genop-
stiller. Det er altid trist at miste gode kræfter, men sådan kan det gå. 
Håber i for fyldt den kommende fritid med andre spændende gøremål, eller måske bare får tid til 
det der allerede er planlagt.  
Så vil jeg gerne sige tak for den gode og ihærdige indsats til Ingelise og Annette der daglige sid-
der på kontoret, sørger for at samle mange tråde, løser opgaver for udvalgene, klubberne og 
bestyrelsen.  
Sidst men ikke mindst skal der lyde en tak til alle Jeres nærmeste som synes det er i orden at I 
alle laver frivilligt arbejde for forbundet. Uden Jer ville vi ikke være der hvor vi er nu. 
 
Det blev så ikke helt det sidste. Meget kort inden mødet her blev vi inviteret til dialogmøde høs 
Søfartsstyrelsen, det er nok lidt en pæn måde at skrive på, at de gerne ville tale om noget der var 
meget vigtigt. I forbindelse med et af de dødsfald der var i 2018 så skete ulykken desværre på et 
vrag der var totalt dykkerforbud på. Det har på ingen måde forbindelse med ulykken og stedet 
hvor det skete, men det betyder at politiet kontakter Søfartsstyrelsen, og Søfartsstyrelsen sætter 
en intern undersøgelse i gang. Har vi meldt ud at der er dykkerforbud, står det rigtigt i de kort vi 
laver, og da det viste sig at de havde gjort det de skulle fra styrelsens side, så kontakter de os, 
som er den oplagte organisation at tale med. Dialogen var god, og som udgangspunkt er vi dyk-
kere meget sjældent noget der tales om i Søfartsstyrelsen i forbindelse med at bryde regler, eller 
være til fare og gene for andre brugere af de danske farvande. Netop derfor er det også vigtigt at 
vi informerer internt og gør vores bedste for at lytte og holde øje med de regler og forbud der 
kommer fra diverse styrelser.  
Vi skal derfor opfordre alle om at holde sig orienteret. Opdaterede søkort m.m. 
Søge informationer på vragguiden og lignende steder. Det er altid den søfarendes ansvar at være 
opdateret på de regler eller retningslinjer der er for den planlagte sejlads.           
 
Dirigent: Er der spørgsmål og kommentarer til formandens beretning, eller indsigelse. 
Det var ikke tilfældet. 
 
Formandens beretning godkendt. 
Udvalgenes beretning er en del af bestyrelsens beretning.  
 
Dirigent: Er der bemærkninger til de enkelte udvalgs beretninger? 
Det var ikke tilfældet. 
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Dirigent:  
Punkt 3 på dagsorden.  Revideret regnskab fremlægges. Stig Lyngby 
 
Midlerne fra DIF Tilskuddet fra DIF kender vi i forvejen. Når vi lægger budgettet. 
Kontingentindtægterne 
Fremgangen af medlemmer blev desværre ikke så stor som vi havde regnet med. 
Er en anelse lavere end budgetteret. Budget 2.075.000 Regnskab 2.035.540. Mindre indtægt 
39.460. 
 
Ungdomsudvalget 
Gennemført alle deres aktiviteter. De har brugt færre midler til møder og sekretariat. 
Budget 131.500. Regnskab 126.827. Mindre brugt end budgetteret 4.673. 
 
 Undervandsjagtudvalget     
Gennemført planlagte arrangementer. 
Budget 98.500. Regnskab 93.538. Mindre brugt end budgetteret 4.962. 
Mødeudgifter, sekretariat mere brugt.  Flere arrangementer mindre brugt. 
 
Undervandsrugbyudvalget 
De har desværre brugt flere penge end budgetteret. 
Budget 168.400. Regnskab 185.989. Mere brugt end budgetteret 17.589. 
Træningssamlingerne har været dyrere end budgetteret: Træningssamlinger herrer. Trænings-
samlinger damer. Træningssamlinger U21 herrer. 
 
Finnesvømmerudvalget 
Budget 41.500. Regnskab 13.594. Mindre brugt end budgetteret. 27.906. 
Der er ikke brugt penge på møder og sekretariat. DM blev aflyst. Øvrige aktiviteter afholdt. 
 Det er selvfølgelig derfor der ikke er brugt det der var budgetteret. 
 
Fridykkerudvalget 
Budget 109.500. Regnskab 108.428. Mindre brugt end budgetteret 1.072. 
Møder og markedsføring er ikke udført som oprindelig planlagt.  DM POOL, mere brugt. VM-
dybde, mindre brugt. Træningssamlinger på tværs af klubberne, mindre brugt. VM POOL mere 
brugt. 
 
Arkæologiudvalget 
Budget 9.600 Regnskab 0. Ingen aktiviteter. Mindre brugt end budgetteret 9.600 
Der er ingenting brugt. Som Jesper påpegede så er det altid dejligt at man kan få besat ledige 
pladser, så der er altså ledige pladser her, hvis der er nogen der har mod på det.                               
 
Teknisk Udvalg 
Budget 161.500 Regnskab 93.453. Mindre brugt end budgetteret 68.047.   
Her brugt mindre penge på: Møder totalt. Sekretariat. Instruktørudgifter. Klubservice. 
Der er derfor de ligger lavere end forventet. 
 
Teknisk Udvalg kurser 
Mindre brugt end budgetteret 25.364. 
Der er afholdt 7 kurser i det forgangne år. 
Der bliver sat en pulje penge af som man kan bruge af hvis kurserne bliver dyrere. Alle de kurser 
der er gennemført i år er løbet rundt, så der er ikke brugt nogen af de midler.  
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Biologiudvalget 
Budget 27.500. Regnskab 5.675. Mindre brugt end budgetteret. 21.825. 
Udvalgsmøder.  Marinbiologi Junior. Brugt færre midler. 
 
Fotoudvalget 
Budget 18.500. Der var 20.000 hensat til VM 2019.   
De har brugt mindre på møder og sekretariat.   
 
Redaktionsudvalget 
Budget 60.000 Regnskab 47.659. Mindre brugt end budgetteret 12.341. 
Der er brugt mindre på: Møder. Og. Fotoarbejde. 
 
”Sportsdykkeren” 
Budget 217.615. Regnskab 208.952. Mindre brugt end budgetteret 8.663.  
Annonceindtægterne. Mindre indtægt. Udgifter, mindre brugt. 
Det er lidt mere kompleks at forklare for der er nogen annonceindtægter, udgifter, der er noget 
annonceprovision. 
Vi laver lige et kig på det, hvordan det rent faktisk ser ud i virkeligheden. 
En af de ting som vi kan være rigtig glade for til trods for at annonceindtægterne til Sportsdykke-
ren ikke var på niveau på det forventede, så er det lykkes med god indsats og holde omkostnin-
gerne på Sportsdykkeren under det budgetterede. Det har tidligere tider vist at det kunne være 
et problem. 
Det synes jeg vi skal sige redaktionen en stor tak til. Jeg ved også at Jesper Risløv har personlig 
givet en hånd med at sørge for at vi holdt tømrerne på hesten så det ikke løb løbsk. 
Jeg er rigtig glad for den udvikling vi har set i Sportsdykkeren. 
 
Så kommer der lige et reklameindslag: 
Vi bad om at få Sportsdykkeren digitalt og det har redaktionen leveret på, så hvis i går på sports-
dykning.dk, så kan i se det seneste nummer af Sportsdykkeren, den kan man bladre i som en 
slags e-paper, der er stadig nogen udfordringer fordi der er nogen artikler man ikke kan bringe, 
men nu har vi bedt om det og nu har vi fået det, så skal vi ikke tage og bruge det.     
 
Kommunikationsudvalget 
Budget 50.000. Regnskab 41.180. Mindre brugt end budgetteret 8.820. 
Ligger på niveau, har gennemført en masse ting. Der er brugt mindre på møder og sekretariat, og 
mindre på videreudvikling på WEB. 
 
Bestyrelsen, møder m.m. 
Budget 109.000. Regnskab 90.363 Mindre brugt end budgetteret 18.637. 
Der er brugt mindre på Bestyrelsesmøder. CMAS Generalforsamling og DIF møder og udstillings-
aktiviteter. 
 
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper. 
Budget 153.000. Regnskab 157.897. Mere brugt end budgetteret 4.897. 
Der er brugt lidt mere på Repræsentantskabsmøde.  Brugt mere på CMAS Europa, EUF- møder. 
 
Medlemsudgifter 
Budget 92.000. Regnskab 42.275. Mindre brugt end budgetteret 49.725. 
Mindre på Medlemskort, foreningsbesøg og repræsentation.  
Derfor er det meget lavere ens budgetteret. 
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Administration og sekretariat. 
Budget 188.250. Regnskab 200.305. Mere brugt end budgetteret. 12.055.  
 
Husleje Idrættens Hus er steget. Portoen er steget 
 Porto, mere brugt. Gebyrer, medielicens, mindre brugt. Forsikringer, mere brugt. Kontingent til 
CMAS, CMAS Europa. EUF er steget brugt.  
 
Personaleudgifter 
Budget 898.610. Regnskab 888.899. Mindre brugt end budgetteret 10.011. 
Mindre brugt til ATP og Samlet betaling til ATP.  
 
Materieludvalget 
Budget 96.400 Regnskab 90.373. Mindre brugt end budgetteret 6.027. 
Her brugt lidt mindre, men det er rigtig svært at vide hvornår der skal et eller andet. 
Det er jo sådan at det bliver repareret når det går i stykker. 
 
Kollektive forsikringer 
DIF Kollektive forsikring, DSF Kollektive forsikring. 
Vi kender tallene på den kollektive forsikring i DSF når der lægges budget. Derfor er det svært at 
ramme ved siden af. 
 
Det gør så at i stedet for et budgetteret underskud på 68.339, har så produceret et overskud på 
56.101. 
Det gør så at vi ligger lige på kanten af stregen i forhold til vores egenkapital, som vi vedtog for 
en del år siden skulle ligge omkring 1.500.000 for en organisation af vores størrelse, og da kan 
man sige at det er bevist at vi har budgetteret med underskud år for åg, for der ingen grund til at 
spare penge sammen hvis vi kan bruge dem til aktiviteter. 
Dirigent 
Det var hvad Stig Lyngby havde at berette om med regnskabet og jeg vil høre om der er nogen 
spørgsmål, bemærkninger eller kommentarer af nogen slags. 
 
Dirigent 
Ingen bemærkninger eller kommentarer, spørgsmål eller lignende til regnskabet sidste år. 
 
Christian Gudmann, Haderslev Dykkerklub 
Jeg synes det er lidt drastisk at egenkapitalen falder, hvad er grunden til det. 
 
Stig Lyngby 
Den falder ikke drastisk, der er et bevist valg for at undgå at akkumulere egenkapitalen. 
Der sker det at når egenkapitalen bliver stor, så kan man enten spare penge sammen, men til 
hvad, Så det vi har besluttet det er at vi skal ligge omkring 1.500.000. Så har vi sørget for at bru-
ge kontrolleret af egenkapitalen så vi får den ned til ca. 1.500.000. 
Så jeg vil ikke sige at det er noget med at den falder drastisk. 
Det er jo lige om lidt når vi når til budgettet så har det været en bevist plan fra bestyrelsens side, 
og fra repræsentantskabets side at godkende de budgetter vi har og bringe egenkapitalen ned. 
Det er en helt bevist handling så vi kan skabe aktiviteter til gavn og glæde for alle. 
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Andreas Rudbeck, Haderslev Dykkerklub 
Hvis du lige går lidt tilbage hvor der er 1*2* og 3* uddannelser. 
Det er lige den der får mig til at se rødt for I sparer på alle uddannelser, i hvert fald når det er 
flaskedykningen og 1*2* og 3* instruktører, men I bruger en masse penge på sport, og i forvejen 
er det jo sådan i min del af Danmark, at flere og flere klubber begynder at bruge PADI til at ud-
danne deres dykkere. Så hvis ikke man i forbundet får vendt den tendens, så kan I ligeså godt 
kalde Jer PADI. 
 
Stig Lyngby 
Jeg er fuldstændig enig med dig, men spørgsmålet til regnskabet? 
 
Andreas Rudbeck, Haderslev Dykkerklub 
 Vi skal have sat nogle flere penge af til at vi kan få nogle flaskedykker instruktører uddannet.     
 
Stig Lyngby 
Det hører til i budgettet. 
  
Andreas Rudbeck, Haderslev Dykkerklub 
Ja lige nøjagtig i budgettet skal der sættes flere penge af til det. Så man får nedsat det folk skal 
betale for at blive instruktører. 
 
Stig Lyngby 
Det kommer vi til lige om lidt når vi når til budgettet. 
 
Nicholai Vesterløkke. Teknisk Udvalg. 
Jeg tror ikke det er fordi vi har sparet penge her at vi ikke uddanner instruktører. Der er ikke no-
gen der tilmelder sig. 
Nu kan jeg sige på B-kurset der var rigelig plads for vi havde kun 5 deltagere. 
Så i første omgang skal vi have klubberne til at stille med nogle deltagere til de her instruktørkur-
ser. 
 
Ole Aggerholm. Silkeborg Frømandsklub 
Jeg bemærker at et af udvalgene har mulighed for at hensætte penge i år. Til næste regnskabsår. 
Det har tidligere ikke været en tradition i forbundet. Er det en ny trend vi skal til at se. 
At man kan bruge sit overskud til næste år. 
 
Stig Lyngby 
Jesper Risløv svarer nej. 
Stig spørger Ole om det er svar nok. Og Ole svarer Ja. 
 
 Jesper Risløv 
Det vi har gjort i nogen udvalg, er at vi ved at der kommer nogle store udgifter hver andet år, 
fjerde år. Et større stævne, så i stedet for at vi har de her store udsving, så har vi givet den mu-
lighed at dele udgiften over flere år. 
Så får vi ikke de store opsving i budgetterne. Så er der mulighed for at spare sammen til arran-
gementet i stedet for at tage 200.000 på en gang. 
 
 Ole Aggerholm. Silkeborg Frømandsklub 
Det synes jeg er fint, det har bare ikke været muligt før. 
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Dirigent: Er det nogen der ikke kan stemme for regnskabet. Det er ikke tilfældet. 
 
Regnskabet er godkendt. Tillykke med det. 
 
 
 
4. Budget fremlægges 
  
Stig Lyngby 
Nu har jeg fremlagt budgettet rigtig mange gange, jeg hat også haft den blandede fornøjelse, og 
oplevet hvordan de tilskud vi får fra Danmarks Idrætsforbund, hvor vi får mindre og mindre. I 
den tid jeg har været med, der er det blevet mere end halveret. Jeg tror at sidste gang jeg regne-
de på det, der var det 58 % vi har mistet.  
Hvis vi kigger her i 2017 så kan det se ud som om vi har ramt bunden og nu begynder vi at se en 
stigning, ikke store stigninger, men vi falder ikke længere ned og det synes jeg måske vi kommer 
lidt let henover til dagligt, men jeg ved at både Jesper og Flemming har lavet et stort stykke ar-
bejde, et strategisk arbejde i forbindelse med den nye fordelingsnøgle og det er selvfølgelig for 
tidlige at sige at vi er i mål og det går den rigtige vej, men det tyder på at vi bevæger os i den 
rigtige retning, og det skal vi huske at sige tak for til Jesper og Flemming. 
Kontingentindtægter:  
De har vist en svag stigning, men vi var lidt for optimistiske sidste år, så vi har forsøgt at være list 
mere konservative i år. Så ville det jo være dejligt hvis vi kan stå her næste år og så have en til-
gang af medlemmer så det bliver større en vi har budgetteret konservativt. 
Annonceindtægter:  
Igen der tror vi at vi kan sælge for 225.000. Det bliver svært, men vi forsøger. 
 
Ungdomsudvalget: Ligger på niveau, der er de aktiviteter som der plejer at være i Ungdomsud-
valget og de kører rigtig godt. 
 
Undervandsjagt: Har også deres sædvanlige aktiviteter og det kører også rigtig fint.             
 
Undervandsrugby: Der er nogle ekstra aktiviteter i år som falder sammen, og da vi ikke har no-
gen hensættelse så er vi nødt til at tage pengene i indeværende budgetår, og der er VM for her-
rer og Damer og Nordisk mesterskab i samme år. 
 
Finnesvømmerudvalget: Der mangler vi nogle ildsjæle, så hvis i kender nogen så er der et ledigt 
job. Derfor er der afsat 20.000 selvom der ikke er nogen sjæl, det er lidt sjovere at være sjæl når 
man har lidt at gøre godt med så man kan lave noget. 
Det er et stort ønske af få nogen til at tage denne bold. 
 
Fridykkerudvalget: Der er sket en tilnærmelse mellem de 2 konkurrerende organisationer CMAS 
og AIDA, det gør så at der faktisk er flere mesterskaber end der plejer at være. Da fridykkerne 
klarer sig rigtig godt så har vi valgt også at støtte det i år. 
 
Arkæologiudvalget: Sidste år satte vi en lille småle penge af, da vi håbede på at vi kunne finde en 
der kunne lede det. Det lykkes ikke og med mindre vi får øje på en der har lyst til det, eller en der 
melder sig til det, så vil vi ikke parkere nogle penge til arkæologiudvalget før vi kan se om der 
kommer gang i et udvalg. Det synes jer er ærgerligt. 
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Teknisk Udvalg: Vil rigtig gerne videre med E-læring, de vil gerne lave Is dykkerkursus og Vrag II 
færdig. Så vil de også gerne lave noget opdatering af teknisk Dykning m.m., det er derfor de har 
fået bevilget de penge de har. 
På kursusplanen er der 10+3 aktiviteter og der er sat 29.300 af så vi kan gennemføre aktiviteter-
ne. 
Biologiudvalget: Det er jo dejligt at Hans har fået lidt bedre tid til at lave nogle flere spændende 
dykkeraktiviteter. Vi har fået et meget omfangsrigt program CMAS Scientific certifikater, som-
mertogt, Rødehavstur, klubbesøg og dykkertræf, rigtig fint og godt oplæg. 
 
Fotoudvalget: Der er DM og fotokurser efter planen. Omkostningerne til de her aktiviteter de 
varierer afhængig af hvor i verden det foregår. 
 
Dykkerudvalget: Der sker måske noget lidt senere i dag, det glæder vi os til at kunne behandle. 
 
Redaktionsudvalget: Har spændt livremmen ind og mener det kan lade sig gøre for ca. 30.000. 
Det synes jeg er godt forsøgt.  
Sportsdykkeren: Der er det igen det her problem med annonceindtægter, trykomkostninger 
m.m. og hvordan det hele hænger sammen. Der prøver vi lige at skille det ad på samme måde 
som før. Det her vil jeg være meget nervøs for, for vi så sidste år hvor vi kun fik 156.000 ind, men  
Jeg synes vi må tage hatten af og klappe i hænderne over den økonomiske styring redaktionen 
har udvist for omkostningerne på bladet. Så hvis de kan fastholde det så synes jeg det er et rig-
tigt fornuftigt budget. 
 
Kommunikation: Der er ikke nogen speciel store udviklingstiltag og andre omkostninger. Det er 
at producere de ting som normalt bliver produceret. Der er ca. samme beløb til rådighed som 
der har været sidste år. 
 
Bestyrelsen: Forsøger også at give et bidrag for at spare effektivt. Sørger for at holde nogle elek-
troniske møder så vi ikke skal samles fysisk. 
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper: Ligger på niveau. 
Medlemsudgifter: Der er et ønske og flere klubbesøg der gør at vi har brug for at allokere flere 
penge. Der blev lavet for lidt klubbesøg sidste år. Vi skal ud og gøre opmærksom på os selv, vi 
har gode erfaringer med de udstillinger vi har deltaget i. Der er ikke så mange dykkerudstillinger i 
Danmark, men det der er det forsøger vi at støtte. 
Sekretariatet: Her forventer vi at det vil være på niveau med sidste år. 
Personaleudgifter: Nu er vi ude over det med gammel ATP, så det burde være så vi næsten kan 
ramme det rigtige tal. 
 
Materieludvalget: Som sagt så er det lidt svært at sige hvornår vi skal købe nyt, hvornår moto-
rerne skal repareres, men det plejer at ligge på det her niveau. 
 
Kollektive forsikringer: Der kender vi tallet for året inden vi laver budgettet, derfor ved vi at det 
her rent faktisk er det vi kommer til at betale. Det kan variere med nogle få kroner. 
 
Resultat: Det gør så at årets resultat vil give et overskud på 13.868. 
Overskuddet er fordi vores egenkapital har ramt de 1.500.000 hvor vi mener det bør ligge. 
Så vil det ikke være særlig gavnligt at budgettere med underskud fremadrettet.  
 
Så der laves ikke budgetter der genererer et underskud, for så har vi det problem at så begynder 
vores egenkapital at forsvinde. 
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På den anden side så er vi også nødt til at lave nogle realistiske budgetter for det er ikke særlig 
rart at skulle ud og tage penge fra udvalgene. Vi forsøger at ramme så tæt på som muligt og det 
gør så at vi kraver lige over de 1.500.000 med det budgetoplæg der ligger der. 
Det var hvad Stig ville sige. 
 
Dirigent: Nogle spørgsmål og bemærkninger. 
Der ligger et udvalg som har bedt om nogle penge. 
Spørgsmål til budgettet. 
 
Peter Dreier. Herlev dykkerklub Jernlungerne 
Et spørgsmål til de budgetterede annonceindtægter. Når man nu en 3-4 år i træk har ramt 
75.000 forbi, og man lige før sagde at man budgetterede konservativt. Så et nyt slid hvor man 
langt fra budgetterer konservativt. Hvad er forklaringen på det? 
Nu ville det jo være dejligt hvid der var nogen fra redaktionen der kunne gå lidt mere i detaljer. 
Man kan jo sige at udfordringen jo er skidt, hvis annonceindtægterne også skal komme fra digita-
le medier, online medier, og der er klart i det omfang man kan begynde at blande annonceind-
tægterne sammen fra det der blev trykt i Sportsdykkeren og det der kommer fra onlinemedier-
ne, så begynder vi at nærme os noget der er realistisk. Hvornår det lige sker og hvordan den poli-
tiske proces omkring, eller hvornår den er klar til det, kan jeg ikke svare på.      
Jeg er ikke nervøs for den for jeg synes det er at der er demonstreret eksilence i økonomisk sty-
ring. Så hvis vi får færre indtægter så sørger vi så for at der er færre omkostninger. 
Det er jo sådan så jeg ved ar redaktionen ønsker at forny det her tynde blad som vi fik de sidste 
par gange. Det tynde blad er udelukkende resultatet af de manglende annoncekroner. De vil 
gerne have et blad der er væsentlig tykkere, og det synes jeg er at give dem et budget på 
225.000 i annonceindtægter hvis de kan skaffe det, så har de også lov til at bruge midler på et 
tykkere blad og så vil det hænge sammen. 
Kommer de ikke hjem så må vi nøjes med et tyndere blad. 
Jeg plejer at være lidt negativ for de har ikke været så dygtige til at styre økonomien. Jeg må sige 
at efter Jesper har taget fat i det så går det rigtig godt. 
Så jeg har ikke noget problem med at stemme for de 225.000, og hvis de kan skaffe dem så bru-
ger de dem, og hvis de ikke kan skaffe dem så bliver Sportsdykkeren tyndere. 
 
Dirigent. Andre kommentarer eller spørgsmål.    
 
Heinrich Bay, Helgoland 
Der kommer et forslag senere fra Dykkerudvalget. Det er spørgsmålet om de penge skal med i 
budgettet eller om man regulerer det senere? 
 
Stig Lyngby 
Forslaget er efter budgettet, men der er sammenfald med punktet budget. Så Jesper Risløv 
kommer lige med svaret. 
 
Jesper Risløv  
Det er rigtigt der kommer et forslag senere hen og nu har jeg været i den heldige situation og 
faktisk talt med inden mødet med dem der har stillet forslaget og der kommer et ændringsfor-
slag, modforslag fra bestyrelsens side, så jeg vil nok sige at de er tilfredse med den snak som vi 
havde lige inden mødet her, så behøver vi ikke behandle det her, så skal jeg nok gøre mit aller-
bedste i samarbejde med bestyrelsen og finde de midler der skal til for at drive en aktivitet i Dyk-
kerudvalget. Om det bliver lige det beløb som de har foreslået, eller om det bliver et andet be-
løb. 
Det er jeg helt sikker på at vi finder ud af. 
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Stig Lyngby 
Jeg vil lige supplere med at sige at det jo er sådan at når vi laver et budget, så ligger der et stykke 
arbejde med hvor mange aktiviteter, hvor mange deltagere, hvor mange omkostninger er der og 
det skal ligesom på plads hvis man skal følge den almindelige budgetprocedure. I det øjeblik hvor 
det arbejde er tilrettelagt, så ved man om man har brug for 10.20.30 eller 50 tusind kroner. 
Det er lidt svært bare at dige hvad koster det så vi mangler lige et stykke arbejde for at få den del 
på plads. 
 
 
Heinrich Bay, Helgoland 
Det er lidt svært at lave et stykke arbejde som vi ikke ved om bliver godkendt senere hen. Vi bru-
ger så mange timer på det i forvejen. Skal vi bruge flere timer? og stadig ikke får noget budget. 
Kan vi få noget budget der kan blive godkendt eller hvad? Det vil være meget interessant at vide.      
Om budgettet kan ændres? 
 
Stig Lyngby 
Budgettet kan altid ændres, der er Jer der bestemmer hvad der skal være i det. Land det være 
hævet over alt, men det er stadig sådan at vi har nogle regler og retningslinjer udstukket fra DIF 
på hvordan sådanne ting her skal laves. Jeg er helt enig at når man ikke vidste hvad opgaven gik 
ud på så kan man selvfølgelig heller ikke løse den. 
 
Dirigent 
Vi kan godkende budgettet som det ligger nu med forbehold for at vi kan trække det med ind i 
det næste forslag der nu kommer hvad det angår med de forbehold der er for vi skal diskutere 
de rammer der er i det forslag der er stillet. Hvis det flader så er det det her, hvis det ikke falder 
skal de justeres i forhold til det her. Det må være det der er svaret til det vi skal afstemme om-
kring budgettet hvad det angår fordi. 
Ovenstående er helt fint med Heinrich. 
 
Dirigent: Andre spørgsmål, bemærkninger eller kommentarer. 
 
Kristian Gudmann, Haderslev Dykkerklub 
Hvilken indflydelse har det på resultatet? Bliver det et minus? Hvis det bliver godkendt, bliver 
det et større plus eller? 
 
Stig Lyngby 
Et relevant spørgsmål. Der kan man sige det kan blive alting. Det er jo sådan at der er en pose 
penge som bestyrelsen administrerer med tusind uforudsete ting, og det er selvfølgelig klart at 
hvis dykkerudvalgets penge kan rummes i det budget bliver det samme resultat. Kan det ikke 
rummes inde i det er der en chance for at det giver et negativt resultat. Så er vi tilbage til, hvad 
har bestyrelsen lyst til at stille op til at forklare og forsvare. 
Jeg er helt sikker på at der ikke er nogen der har problemer med at vi får et lille underskud på 
grund af der nu er nogen der har taget ejerskab af Dykkerudvalget og skabt nogle aktiviteter til 
gavn og glade til os alle. Det har jeg rigtig svært ved at se kan være et stort problem.   
 
Kristian Gudmann, Haderslev Dykkerklub 
Jeg hæfter mig ved at du siger et lille underskud. Tak.  
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Jesper Risløv 
Nu fik Stig sagt en hel masse. Bestyrelsen er gået til biddet og til repræsentanterne her i år med 
et regnskab hvor der viser et overskud, og det har vi gjort fordi vi gerne vil vise at vi kan godt 
drive et forbund der også kan eksistere mange år fremover uden ar vi har et underskud hvert 
eneste år. Der er kommet et forslag om det her Dykkerudvalg og de søger nogle penge, og de 
penge har jeg næsten lovet at, dem skal jeg nok finde, skaffe et eller andet sted. Hvad beløbets 
størrelse bliver, jeg kan næsten godt stå her og love at det ikke bliver på grund af Dykkerudvalget 
at der kommer et evt. underskud til repræsentantskabet i 2020. Nu har jeg fået stor ros for min 
økonomistyring med samarbejdet med redaktionen, så mon ikke også jeg kan få denne her hjem.    
  
Dirigent: Andre spørgsmål, bemærkninger eller kommentarer.  
 
 
Peter Stenkilde, Allerød Sportsdykkerklub.  
Jeg vil bare lige samle bolden op fra Andreas svar, da du nævnte instruktørkurser og prissætning 
af dem. Nicholais svar at problemet ikke var at der ikke var sat penge af til det, men at der var 
for få deltagere til kurserne. Jeg kunne forestille mig at der er klubber rundt omkring hvis øko-
nomi er så stram at de ikke prioriterer at sende instruktøraspiranter af sted på kurser, fordi kur-
serne er så dyre, som de trods alt er. Når man nu skeler til DIF rapporten som vi skal kigge på 
senere, så er der jo virkelig mange flaskedykkere i forbundet, og virkelig få sportsudøvere. Det er 
det Andreas sidder og henviser til, at der er enormt mange penge der går til sportsgrenene og 
ikke så mange til flaskedykkerne. Så måske skulle man på et tidspunkt kigge på selve grundprisen 
for et instruktørkursus. 
 
Dirigent, jeg ved ikke om bestyrelsen kommer med en replik til den. 
 
Jesper Risløv 
Det er en af de diskussioner vi har haft rigtig mange gange, og det skal ikke være nogen hemme-
lighed at nu er der lavet denne analyse hvor vi har været ude og spørge Jer i klubberne, og en af 
grundene til at vi har inviteret Danmarks Idrætsforbund også til at fortælle om den, det var net-
op for at de kunne fortælle lidt om resultatet, hvor vi ikke kom til fra talerstolen og sige noget 
eller love noget eller måske et eller andet. Det er klart at det stykke arbejde der er lavet og de 
svar vi har fået af Jer. Det er klart, at det er noget vi vil bruge i det fremtidige arbejde i bestyrel-
sen, og i det arbejde vi gør for forbundet. Om det så betydet at vi skal omorganisere, reorganise-
re, gøre noget på en helt anden måde, jamen det er noget vi tager meget alvorligt og vi arbejder 
videre med når vi er sat ind i alle aspekter i denne analyse der er lavet.  
Jeg vil sige fra bestyrelsens side så lytter vi til hvad I siger og tager det meget kraftigt til efterret-
ning. 
 
Andreas Rudbeck, Haderslev Dykkerklub 
Det er et supplement til den. Hvis man går ind i DIF´s undersøgelse og kigger under instruktører. 
Så er der 452 instruktører i Danmark. Det er de 63 % der har en CMAS uddannelse, men det er 
43 % der har en anden instruktøruddannelse. Så hvis ikke forbundet passer på, så står der 63 % 
til anden uddannelse næste år, og 43 % til CMAS. Det var lige stof til eftertanke. 
 
Michael Hansen, Frømandsklubben Neptun     
Jeg tror det vi glemmer at få ind her, det er at den million vi får af DIF, for vi jo ikke fordi vi er 
dykkere, det får vi fordi vi har nogle sportsgrene, og fordi vi bruger penge på de her sportsgrene, 
det kan godt være at det er få mennesker, men det er dem der skaber os de fleste indtægter. 
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Vi har mulighed for at dele det her forbund op i 2. Et for dykkere og et for sporten. Det har 
Flemming og jeg diskuteret rigtig mange gange højt og tydeligt, så jeg vil anbefale at vi ikke pun-
ker de her stakkels udvalg som laver noget sport for os. 
 
Dirigent,  
Jeg tager lige min kastet af, det kan godt være jer er dirigent, men jeg er også medlem af en klub, 
og hvis I ikke er klar over det så kan I få kommunen til at betale det. Så vi kan sende det til kom-
munen, omkostningerne til uddannelse. 
 
 
Desværre så er det meget individuelt hvad man kan få kommunen til at komme ud med, og vi 
bor også i forskellige dele af landet, så det er helt naturligt.             
 
Dirigent, andre bemærkninger, kommentarer eller og spørgsmål. 
 
 
Peter Stenkilde, Allerød Sportsdykkerklub.  
Det viser jo bare at det er interesant at få lidt mere indblik i hvor DIF midlerne kommer fra, eller 
hvad det er der udløser dem, for det har vi også snakket om, hvad det er der udløser dem. Nu 
kunne vi høre at det er gået godt med at følge den strategi der er lagt for at få flere DIF midler, 
og det er klart at det er fint at smide penge i sportsgrenene hvis det også er dem der skaffer ind-
tægterne, men det er meget svært at gennemskue. 
 
Dirigent, er der en replik fra bestyrelsen 
 
Jesper Risløv 
Det er fuldstændig rigtigt hvad Michael siger, at vi er et forbund i Danmarks Idrætsforbund, det 
gør at vi er et sportsforbund, og det får vi nogle penge for. Vi får penge i en grundstøtte fordi vi 
har nogle discipliner, og det er ikke nogen hemmelighed at vi også ønsker at få flere godkendte 
discipliner og måske også tilskudsberettiget under DSF i DIF. 
Vi har aldrig rigtigt skelet til at det er fordi det er sporten der er med til at trække penge ind, så 
er det også alle pengene der skal gå til sporten eller omvendt.  
Vi har i vores verden prøvet at dele sol og vind lige, få det til at gå op på en eller anden måde. 
Det er noget vi er opmærksomme på i bestyrelsen som jeg kan sige igen, vi snakker om vi kan 
gøre noget lidt anderledes. Vi lytter til hvad I siger, og vi ved godt at vi har en stor bredde af fla-
skedykkere, vi kunne også kalde dem bredden i en idrætsmæssig tern, som ikke er ude og kon-
kurrere hver eneste weekend. De 2 ting skal vi, de 2 verdener skal vi altid kæde sammen på en 
eller anden måde. Vi kan nok ændre at der er en eller anden der synes det er en skævvridning 
som måske er lidt større. Vi kan gøre noget ved den på et eller andet tidspunkt.  
Det vil jeg ikke afvise. 
Jeg vil gerne på et tidspunkt fortælle om hvordan DIF verden fungerer, og hvad det er der gør at 
vi er som vi er. 
 
Heinrich Bay, Helgoland 
Ny synes jeg vi er røget ud i en helt ny disciplin som hedder rygsvømning. 
Jeg synes ikke vi fik et klart svar på og flaskedykkerne udløser et lige så stort tilskud, som rugby-
spilleren, fra DIF. 
Det er faktisk det svar vi gerne vil have. 
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Jesper Risløv 
Det er en sammenblanding fordi lige nu der ind rapporterer vi til DIF og det eneste vi kan indbe-
rette det er Undervandsrugby og den kategori der hedder dykning. Det vil sige at alle tæller med 
i det her store regnestykke. Hvis vi var et forbund der kun havde sporten så havde vi jo ikke 
bredden og den store mængde af flaskedykkere som også tæller med.  
Det hele tæller sammen. Sporten alene er den der er den store magnet, og mulighed for ind-
gangsvinklen til at få de her midler. 
 
Heinrich Bay, Helgoland 
Jamen så er vi også enige om at hvert medlem udløser lige stort tilskud ikke? 
 
Nogen svarede JA. 
 
Dirigent, så blev vi så meget klogere på DIF verden. 
 
Flemming Holm, bestyrelsen 
Vi får et tilskud fra DIF, det er et fast beløb. Vi prøver at få mere i tilskud ved at få flere sports-
grene godkendt. Det vil give nogle flere penge. 
Prøv at kigge i regnskabet, prøv at kigge i fordelingen af pengene. 
Før vi overhovedet begynder at dele ud til udvalgene, så er en stor del af vores regnskab det er 
jo allerede bestemt, der er faste omkostninger, vi har 2 lønnede medarbejdere, og det får alle 
sammen glæde af derude, og du er rugbyspiller eller almindelig flaskedykker. Vi har et forbunds-
blad, det er også et fast beløb. Vi kan altid diskutere og det varetager interessen for finnesvøm-
merne eller flaskedykkerne. Det varetager gerne interessen for alle. Så før vi overhovedet går i 
gang så er der ikke ret mange penge vi deler ud til de respektive sportsgrene. Lad os debattere 
mere det jeg savner, nemlig en rigtig debat hvor vi rigtig tager fat i det her regnskab eller budget, 
og finde ud af hvordan fordeler vi vores penge, og hvad er det for et forbund vi vil have, fordi 
hvor er vi på vej hen. Den økonomiske styring er den der reelt styrer det her forbund. Hvad er 
det vi vil være kendt for, hvad er det vi skal gøre de næste 54 år af forbundets historie? 
Som Stig redegør for hvor egenkapitalen er, for stopper vi ikke op nu, så er det simpel matematik 
for hvor mange år vi har tilbage hvor sidste mand lukker og slukker. 
I min verden er det altså ligegyldigt og det er en fridykker eller en flaskedykker der lukker og 
slukker og siger, det var det forbund. 
Vi skal finde ud af hvad vi vil i fremtiden, og historien, det kan Stig bekræfte, vist os de sidste 15 
år, at vi ikke skal læne os op ad DIF hvad angår indtægtskilde. Så vi er nød til at finde ud af hvad 
vi vil. 
Hvis vi skæver til vores naboer de nordiske lande, så er det en helt anden vej, og som Jesper og 
jeg har siddet inde hos DIF, så på et tidspunkt røg vi lidt i bast standing for jeg provokerede DTF 
ved at sige at jeg var i tvivl om at jeg ofrede min bedste tid på at sidde til møde med om en milli-
on eller gå ud og fonde et andet sted. Det var selvfølgelig at sætte tingene på spidsen og provo-
kere lidt. 
Hvor mange initiativer tager vi, og hvor mange burde vi tage, det er nok det mest interessante på 
en anden form for indtægt, for der er vitterlig andre specialforbund i vores nære verden der, 
eller andre interesseorganisationer i vores nære verden, der formår at finde fonde, som vi over-
hovedet ikke er i nærheden af. Der er fonde derude som nærmest tigger og beder om at finde 
det rigtige projekt. 
Jeg kan give et lille eksempel. Det lykkes det Norske Forbund at få 15.000.000, godt nok norske 
kroner ås det er ikke mange penge. 15.000.000 over en 5 årig periode til at oprense havbunden 
og alle pengene ryger direkte tilbage i klubberne. Så laver du et initiativ hvor du går ud og renser 
havbunden og rydder op efter os i naturen så får du 1,0, 20, 30 tusinde norske kroner for få da-
ges arbejde. 
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Det ville jo være smukt hvis vi kunne komme derhen, men det kræver altså et arrangement som 
er større end det som de skuldre som sidder i bestyrelsen har kræfter til. 
Så vi skal re tænke det her, den debat mangler, det skylder vi hinanden. 
 
Dirigent, det er stadig budget, jeg håber vi holdet det her indenfor, inden det udvikler sig. 
 
Ole Grønlund Petersen, Dykkerklubben Aktiv 
For lige at vende tilbage til kommentaren fra Michael så siger han at vores grundindkomst er fra 
DIF. Jeg kan se i budgetforslaget at Danmarks Idrætsforbund 758.000 og 237.000, afrundet til en 
million samlet. DSF kontingent 2.000.000, så det er 1/3 der kommer fra DIF, er vi ikke enige om 
det, altså det er rå data. Det var bare lige en bemærkning. 
 
Michael Hansen 
Det er ikke det jeg siger, det jeg siger det er at grunden til at vi får penge fra DIF, det er fordi vi 
hat de her sportsgrene. Det er et sportsforbund. Det var det til at starte med. 
For lige at komme tilbage til budgettet, og for lige at knytte en kommentar til det som Andreas 
siger, og det er til dig Flemming. 
Når jeg går hjem i min klub så mangler jeg instruktører, så siger de til mig at det tager for lang 
tid. 
Er der nogen i CMAS der arbejder på at gøre det nemmere?  
Dirigent, skal vi gemme den debat til under eventuelt, for vi diskuterer budget og ikke uddan-
nelse m.v. Så der er hvor du tager det op igen Michael. 
Er det penge er det nu, er det ikke penge er det ikke nu. 
 
Andre bemærkninger eller kommentarer til budgettet. 
Det er ikke tilfældet, så sætter vi det til afstemning med det forbehold at det kan justeres hvis 
vi godkender de 2 udvalg der er på dagsorden. 
 
Er der nogen der ikke kan stemme for budgettet med den rettelse der kan komme. 
 
Punkt 4. Budgettet er godkendt. 
 
5. Valg af revisorer 
 Haamann A/S 
 Statsautoriserede revisorer CVR.nr. 24 25 69 95 
 
Stig Lyngby   
Det er Haamann A/S der har lavet revision af vores regnskab, de er rigtig dygtige til at have med 
regnskab der opfylder kravene fra Danmarks Idrætsforbund, og vi har været meget tilfredse med 
det, og de har været meget tilfredse med det arbejde Ingelise har lavet, og vi har fået en meget 
fin revisionspåtegning. Nogen af de udestående der har været fra tidligere år, dem har Ingelise 
ved hårdt arbejde fået løst.   
Så vi fortsætter så med den reviser vi har haft, andet og mere motivation er der ikke fra min side. 
 
Dirigent, andre kommentarer 
 
Punkt 5. Revisor godkendt 
Dirigent 
 
Pause og herefter bliver dagsorden suspenderet hvor DIF fremlægger en rapport. 
Dagsorden blev genoptaget 
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Jesper Risløv. 
Takkede arbejdsgruppen for det store arbejde, og tak til Jan fra Danmarks Idrætsforbund og hans 
folk for at lave det her store arbejde. Tak til alle for de input vi har fået nu, og jeg er helt sikker 
på, og har faktisk lavet en aftale med arbejdsgruppen om at vi selvfølgelig gerne vil tage imod 
tilbuddet omkring et videre samarbejde. Vi har lavet den aftale at der skal være et eller andet 
som vi kan præsentere ved et repræsentantskabsmøde i 2020 der viser at vi på den ene eller 
anden måde har taget arbejdshandsker på omkring denne her opgave. Hvad der kommer ud af 
det, og hvor langt vi når, det vil jeg ikke love og kan garantere noget som helst om, men jeg har 
givet håndslag på at vi tager arbejdet op. 
Så vil jeg gerne lige understrege at alle typer og former for dykkere, folk der laver undervandsak-
tiviteter i det hele taget er velkomne i vores forbund. Jeg er ligeglad med hvad der står på deres 
certifikater, eller hvor de kommer fra, så alle er velkommen. 
Så vil jeg sige til Slagelse folkene, at nu var jeg med i projektgruppen omkring de indledende 
øvelser om hvad man skylle bruge Halsskov Havn til. Jeg sagde på det møde som alle andre inter-
resenter, ”jeg synes bare I skal lade den være”, fordi lige nu der har vi dykkere lov til at være der 
i fred, og der er ikke nogen der kommer over os, og der er ikke nogen der generer os. Det var de 
andre så ikke helt enige i at det måske ikke var den måde det skulle være på i fremtiden. 
Så overdrog vi egentlig stafetten lidt til Korsør Frømandsklub, som fik den opgave til at holde os 
orienteret når der var et eller andet hvor vores hjælp kunne bruges igen. Så nogen gange så er 
det også vigtigt at vi lige får et prik på skulderen når der er at vi skal bruges til et eller andet. Det 
er ikke altid at jeg opdager det, der hvor jeg sidder. 
Så kommer Søren med en kommentar omkring det vi må lave under vand. Der har vi lige netop 
fået igennem ved Søfartsstyrelsen hvad det egentlig er vi må lave under vand. Det vil sige at vi 
gerne må lave arrangementer hvor vi er ude og samle affald op, vi må gerne lave arrangementer 
og events hvor vi gør et stort slag for oprydning og hvad det kunne være under vand. 
Der er nogle begrænsninger i det, vi må ikke hæve ting, vi må ikke bruge værktøj og sådan nogle 
ting. Vi skal passe på os selv når vi gør det her arbejde, og som det sidste, vi må faktisk også ger-
ne få penge for det. Det vil sige at hvis en lokal dykkerklub laver et eller andet stort arrangement 
et eller andet sted, og del lokale havn siger at i får 5.000 til det, så vil vi sige at det gør vi gerne 
og tak for det. Hvis der er nogen der har brug for det så kommer gerne fra forbundets side og 
stiller op med både flag og bannere. 
Tak til arbejdsgruppen og deres indlæg. 
Jeg overgiver ordet til vores dirigent og så bliver mødet formentlig genoptaget.                  
 
 Dirigent. Vi genoptager mødet, vi er nået til punkt 6, anmeldte sager.  
Og af hensyn til frokost så har jeg tilladt mig at bytte lidt om på det således, at vi tager punkt  
     
6.2 Forslag om ændring af vedtægter., vi har 17 minutter til at gøre det færdigt til frokost og 
det forventer jeg vi kan gøre, for der er måske en lille overraskelse på vej hvad det angår. 
Der er fremsendt et forslag omkring vedtægtsændring og det er således at § 24 det kræver 2/3 
flertal, altså kvalificeret flertal hvis vi skal stemme noget igennem i dag hvad det angår. Det er 
bare spillereglerne i forhold til almindelige beslutninger vi skal træffe, hvis der skal træffes 
nogle beslutninger i dag.    
Der er fremsendt forslag, et digert værk, og det skulle også være fremsendt til alle deltagere, 
og jeg vil nu give ordet til Jens eller Søren.  
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 6.2. Forslag om vedtægter  
 DSF vedtægter 2019 m. kommentarer 
 DSF Vedtægter 2019 

På Appeludvalgets vegne fremsendes hermed oplæg til reviderede vedtægter jf. Rep. 2018 beslutning. 

 Oplægget er udarbejdet ved følgende: Vedtægter er gennemgået og omplaceret (med sporbarhed). 

 Alle Rep. møde referater siden 2006, er gennemgået og vedtægter er opdateret ud fra vedtagel-
ser og diskussioner 

 De reviderede vedtægter er blevet kommenteret fra bestyrelses repræsentant. 
 Der er afholdt møde (2019.01.07) med rep. fra Roskilde Frømandsklub, Københavns Dykkerklub 

og Søllerød Sportsdykkerklub (der var afbud fra Nikon og John fra DSF bestyrelse), på mødet blev 
de reviderede vedtægter er blevet gennemgået og opdateret. 

 Efterfølgende er oplægget blevet gennemgået af Appel udvalget 

 Der er ved denne mail vedhæftet 2 dokumenter; 'DSF vedtægter 2019 m. kommentarer' der ønskes ud-
sendt til forklaring og 'DSF Vedtægter 2019' der ønskes bragt til afstemning. 

Med venlig hilsen /Best regards.  Jens Næsted Nielsen  

http://www.sportsdykning.dk/dokumenter/repraesentantskabsmoeder/ 
 
 
Søren Arnvig 
Sidste år til repræsentantskabsmødet blev der nedsat et udvalg på foranledning af et forslag fra 
Roskilde Frømandsklub, hvor der blev nedsat en midlertidig arbejdsgruppe, en gruppe for at 
gennemgå forbundets vedtægter, regler og politikker m.v. hvor vi skulle komme med et udkast 
til nye vedtægter og regler, som dækker forbundets tidssvarende behov. Det var den første op-
gave der lå i det. 
Det har vi gjort, vi har lavet et sæt nye vedtægter, som er blevet sendt ud sammen med dagsor-
den og det materiale der er til mødet her. Metoden vi har gjort det på er i vi har vendt de gamle 
vedtægter, vi har prøvet at restrukturere dem lidt i forhold til under nogle overskrifter som skul-
le gøre det mere overskueligt hvordan vedtægterne er skruet sammen. 
Vi har taget alle de gamle referater fra repræsentantskabsmøder og gennemgået, fundet alle de 
steder hvor det egentlig har indvirkning på vedtægterne og få det skrevet med ind i vedtægter-
ne. Vi har kigget lidt løseligt code og condoks, forretningsorden og så videre, set om der er ting 
der skal lægges over i vedtægterne, eller fjernes ud igen, og kommet op med et samlet udkast til 
et sæt nye vedtægter. 
Jeg ved i alle sammen sidder og brænder med tusindvis af spørgsmål på det her. 
Er det nogen der ikke har læst de nye vedtægter?                     
 
Fantastisk der er ikke en eneste der ikke har læst dem. 
 
Jeg har tilladt mig lige og ridse et par småting op, hvor jeg synes der er nogle væsentlige ændrin-
ger i forhold til det der har været tidligere, hvor vi vil gøre rede for, og vi måske skal have en de-
bat om.  
Jeg regner ikke med at der er nogen der æder de her ting råt som de er. 
    
Kun de nye § numre, ikke de gamle, de nye § numre, fordi alle § er blevet flyttet rundt for at gøre 
forvirringen total. 
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Jeg refererer kun til de nye paragraffer nu. 
Et af de ting vi har kigget på i arbejdsgruppen, det er det her omkring fuldmagter, og der har vi 
diskuteret om man skulle gøre det bredere, om man skulle være flere sammen og sende repræ-
sentanter af sted, og det resulterede i at vi egentlig foreslår at man kan have 2 fundmagter i ste-
det for 1 fuldmagt, og det kan man så tage en debat om, hvorvidt det er en god ide eller ej. 
 
§ 14 
Omkring valgbarhed, man kunne ikke sidde i forbundsbestyrelsen hvis man havde kommercielle 
interesser, det har vi prøvet at bløde lidt op på, for ellers kunne vi smide, en 3-4 stykker af den 
siddende bestyrelse, allerede nu, så derfor er det så nu at man skal fortælle hvis man har kom-
mercielle interesser, og så skal man holde sig ude af diskussioner hvor det kan have indflydelse, 
og så må det være op til bestyrelsen selv at finde ud af hvordan de forholder sig til det. 
Det er en opblødning. Jeg kan sige at nogle af de her ting har i øvrigt været diskuteret på den 
formandsgruppe der er på facebook, hvor Michael har kommet med en del indlæg omkring de 
her ting. 
 
 
§ 24       
Omkring Appeludvalget, der har vi prøvet at uddybe Appeludvalgets rolle, prøve at gøre det lidt 
mere offentligt, det arbejde der foregår i Appeludvalget. 
De har været rimelig usynlige indtil nu. For et par år siden kom der ny forretningsorden for Ap-
peludvalget, de har også fået deres nye afsnit på hjemmesiden, jeg ved ikke om i har lagt mærke 
til det, som gør at Appeludvalget bliver lidt mere synligt i forhold til det arbejde de laver.  
 
§ 27      
Har vi lagt en lille stopklods ind hvis vi skal sige det på den måde, et lille ekstra finde, at hvis et 
udvalg ikke har haft noget formål i 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, så bliver 
de automatisk nedlagt, så vi er fri for år efter år og sidde og kigge på budgetter f.eks. Arkæologi-
udvalget som ikke rigtig har lavet noget. Jeg tror i 5 år i træk hvor der ikke var noget aktivitet, og 
ligesådan med dykkerudvalget, men nu kommer der måske et dykkerudvalg, men ikke desto 
mindre så synes vi det er en god ide at vi fra starten afliver de her udvalg hvos der ikke sker no-
gen aktivitet, der er ikke noget i vejen for at vi ikke tager dem op igen på et senere tidspunkt hvis 
der er nogen til at køre de her udvalg. 
Lad os lukke de her budgetter ned som der ikke er nogen der bruger. 
 
Den sidste ting som vi desværre har glemt at skrive det er en ændring og hvem der skal arve gul-
det hvis vi lukker Dansk Sportsdykker Forbund. 
Tidligere der var det jo sådan at det var Orlogsmuseet der arvede.  
De er der jo ikke mere, de er blevet lagt ind under Tøjhusmuseet nu. Og vi tænkte det her krigs-
museum er måske ikke lige her hvor vi står. 
Så vi tænkte at det kan være at vi skal lægge det over til Dykkerhistorisk Museum i stedet for så 
kan de føre historien om Dansk Sportsdykker Forbund videre når de sidste, hvem det så er, der 
har lukket og slukket. 
 
Det er jo også en ting man kan tage op til debat. 
 
Udover det, så er der en del omformuleringer for at gøre det mere tidssvarende til en publikati-
on, udsendelse eller hvad det hedder når man bruger e mail o.s.v. 
 
Det der ligger nu, det er som vi ser det, et gennem arbejdet sæt vedtægter som gerne skulle fun-
gere. Det der ligger i er også det er at der ligger et sæt kommentarer til som henviser til de for-
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skellige paragraffer, hvornår de er kommet ind og hvad for indpak der har været i forhold til re-
præsentantskabsmøder o.s.v. og som baggrund for en forståelse for vedtægter, at den også er 
der, så man måske i højere grad kan forstå og fortolke det på, når man skal bruge vedtægter i 
praksis. 
 
Der skulle laves en procedure på hvordan beslutningerne skal indarbejdes. Det handler jo i virke-
ligheden om, at når der har været et repræsentantskabsmøde hvor der har været vedtægtsæn-
dringer, så skal vi have en eller anden ide om hvordan vi får de her vedtægtsændringer ud til 
medlemmerne, og hvordan vi får indarbejdet så det bliver gældende. 
Der er ikke rigtig nogen god procedure i dag. Ingelise har haft svære problemer nogen gange 
med at prøve at finde ud af om det er besluttet, og hvordan skal det indføres i vedtægterne, så 
det skal vi have en procedure på, det har vi ikke vel? 
Så var det også et opdrag med at komme med et bud på hvordan man offentliggør de her ting. 
I dag så bliver der bare lagt nye vedtægter på hjemmesiden med historisk oplysning og hvornår 
de gælder fra. Måske skal man lave en klubudsendelse, måske skulle der være en bredere ud-
melding af det her i Sportsdykkeren eller hvad ved jeg.  
 
Så i dag har vi et oplæg, et forslag til nye vedtægter. Vi kunne selvfølgelig bare sætte dem til af-
stemning, men jer er ret sikker på at der er nogen der har nogen kommentarer til dem. Så jeg 
synes med dirigentens velsignelse at åbne debatten. I kan jo tænke over det mens vi spiser fro-
kost, så kan vi måske tage en lille debat bagefter, det ved jeg ikke. 
 
Dirigent, vi har lige 7 minutter. Skal jeg forstå at det ikke er et forslag i fremstiller, eller det er til 
debat, eller hvordan? 
         
 
Søren Arnvig 
Jeg synes vi skal tage debatten og høre om der er nogen der har nogle kommentarer til det. 
 
Søren Petersen, SUG 
Vi har kigget meget på det oplæg, det er rigtig godt at det er blevet lavet, vi kan også se at der er 
lavet et kæmpestort arbejde, men jeg mener at det absolut ikke er færdigt bearbejdet som det 
ligger nu.  
Jeg vil foreslå at I trækker forslaget som det ligger nu og så bearbejder det færdigt til vi har en 
pakke til næste år, som vi alle sammen kan vedtage. Jeg tror det næste der kommer til at ske nu, 
eller jeg ved det, der sidder mange med rigtig mange ændringsforslag til det her, og med al re-
spekt for alt det arbejde der lavet er det selvfølgelig noget folk gerne vil have, og som er beretti-
get at det kommer ind, men hvis vi skal sidde her og ændre 8, 10 eller 20 af de her paragraffer og 
stemme om det så tror jeg vi ender med at få endnu større makværk end det vi har i forvejen. 
Så jeg vil foreslå at I trækker det her og så arbejder videre med det, og kommer med et gennem-
arbejdet forslag. 
 
Jens Næsted 
I denne her forbindelse sidder jeg for Appeludvalget. Det er mig der har været pennefører på 
meget af det her, og det vi mangler her, det er faktisk en debat, vi vil rigtig gerne høre Jeres 
kommentarer. I oplægget, i de sidste 30 dage, har jeg hørt en, og det der ligger her er selvfølgelig 
ikke ufejlbarligt, men det vi havde før det var uopdateret og, og der har været mangler helt til-
bage i 2004. Vi vil rigtig gerne have dem ind, vi vil rigtig gerne have en debat om det her, og det 
er ikke sikkert at vi kan nå at gennemgå det hele hverken i år eller næste år, men så er vi nød til 
at have en eller anden proces, som gør at vi kan komme i mål med det her. 
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Susanne Petersen, SUG 
Jeg synes det er rigtig fint at få en debat. Vi har fået det tilsendt som noget der er til afstemning 
og der er ikke i det udsendte lagt op til at I har ønsket kommentarer i den tid vi har fået det til 
udsendelse. Normalt når man gør sådan noget, så sender man det ud i en klubudsendelse i god 
tid inden, og siger, hvad er Jeres holdninger til det her, ser det rigtigt ud. Det er ikke noget man 
sender ud til afstemning og vedtagelse på repræsentantskabsmødet 30 dage før repræsentant-
skabsmødet, og så undre sig over at I ikke får nogen kommentarer ind i de 30 dage. Det er mere 
for at sige at der måske er en årsag til at I ikke har hørt noget, fordi det bare ikke er måden det 
gøres på. Vi vil rigtig gerne komme alle vores fine kommentarer. Jeg mener ikke at forslaget som 
det ligger nu er klar til afstemning, og jeg mener at mange af de ændringer det ligger i forslaget, 
der mangler begrundelsen for ændringen som bør være sendt ud til de klubber, til klubberne 
inden repræsentantskabsmødet, hvorfor ønsker man at ændre dette og hint? Hvad er begrun-
delsen? Sådan så klubberne har en ærlig chance for også at bruge det til beslutning om de delta-
ger i repræsentantskabsmødet. 
Mange af ændringerne er lagt ind under sproglige ændringer, og det synes jeg er farligt, når det 
reelt ikke er sproglige ændringer, så men meget gerne en debat, vi vil meget gerne komme med 
bidrag til hvad det er der mangler, eller hvad der skal til for at vi mener, at vedtægterne er i or-
den, og vi også gerne praktisk vil hjælpe og få det på plads, og få lavet argumenterne, men ikke 
til afstemning i dag. 
 
Dirigent, tak for det, det var nærmest 2 udstrakte hænder. 
Kommentarer fra bestyrelsen?                          
 
Flemming Holm 
Det er ikke for bestyrelsen, jeg er aftrædende bestyrelsesmedlem, så nu taler jeg på vegne af 
Grevedykkerne, og jeg savner, hvis jeg kan lokke Stig til at tage en sleid frem, jeg savner det som 
jeg virkelig er meget enig med SUG om det de har bedt om. Jeg savner hele processen. 
Jeg er 100 % enig med Jens, vi skal have ændret de her vedtægter, vi skal have opdateret dem, vi 
skal have dem gjort tidssvarende, men jeg havde virkelig håbet at vi havde overholdt den dead-
line vi havde lagt i det opdrag vi havde givet dem sidste år. Det vil sige hvis du har sendt det ud i 
2018 så vi har haft et halvt år til at bearbejde det, til at drøfte det og komme i mål på det her. 
Nu hører jeg en formandsgruppe på facebook, det er et fantastisk medie, jeg er sikker på at jeg 
ikke er den eneste klubformand som ikke kender til det medie, eller kender til den arbejdsgrup-
pe der. Jeg synes virkelig vi skal have respekt for processen her frem for at forcere noget igen-
nem, sådan så vi får de rigtige vedtægter i vores forbund. Det har vi virkelig brug for. 
 
Dirigent, andre bemærkninger 
 
Michael Hansen 
Jeg er fuldstændig enig med de 2 tidligere talere. Det er sådan at vi har brugt forholdsvis meget 
tid på at kigge på det her, og vi har selvfølgelig alle de kommentarer som eftersøger, vi havde 
bare også den opfattelse at det var her i da at vi skulle med dem her. Det kan vi så bruge, tror 
jeg, godt og ved resten af dagen på for vi bliver ikke enige, det tror jeg ikke på. 
Så derfor vil jeg også opfordre Jer til at vi får debatten, og I får vores input, og at vi så får en pro-
ces så vi får nogle rigtig gode vedtægter til næste år.    
   
Dirigent, 1 minut tilbage. En kort bemærkning så vær så god 
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Peter Stenkilde, Allerød Sportsdykkerklub 
Det var mig der kom med det spørgsmål angående fuldmagter, og der fik jeg et fint svar fra Jens 
at det var smuttet i korrekturlæsningen, og det var på ingen måde hensigten at der skulle æn-
dres i antallet af fuldmagter der kunne tages med til repræsentantskabsmødet. 
Nu hører vi så fra Søren Arnvig at det er hensigten, og det er meningen at det skal laves om. 
Så det tyder også lidt på at der måske er lidt rod internt i arbejdsgruppen her.  
 
Jens Næsted 
Det der ikke var hensigten, det var at skjule det, så lad os tage debatten om man kan tegne for 
en eller to klubber, men det har ikke været hensigten at skjule at der var en ændring i forhold til 
den tidligere formulering. 
 
Søren Arnvig 
Ganske kort, vi vil helst ikke ud i en situation hvor 26 klubformænd afleverer skriftlige kommen-
tarer til de her, og så skulle sidde og gennemarbejde dem. Vi vil gerne have en debat hvor vi dis-
kuterer de her ting, sådan så I kan komme af med mening, af med Jeres stemme i den her sam-
menhæng, for jeg gider ikke sidde og læse 26 forskellige ændringsforslag igennem og prøve at 
finde et kompromis i det her. I bliver nød til at komme op og sige hvad der er I mener der skal 
gøres med det. 
 
Dirigent, en kort bemærkning 
 
Søren Petersen, SUG 
Vi er helt enige, der skal selvfølgelig være en debat om det, og vi vil også godt fremlægge alle de 
ændringsforslag der er, men jeg synes at det stadigvæk står til afstemning i øjeblikket. Jeg synes I 
skal trække forslaget og så gøre det til et debatoplæg. 
 
Søren Arnvig, Forslaget er ikke trukket. Det er Appeludvalget der har stillet forslaget, vi har kun 
arbejdet det igennem så hvis appeludvalgsformanden mener det skal trækkes, så står det ham 
frit for at gøre det. 
 
Dirigent, Jeg træffer ingen beslutning, jeg er dirigent.    
        
Så er der 2 muligheder nu, enten tager vi en fuld debat som det er, eller også går vi direkte til 
afstemning hvis der ikke er nogen der vil sige noget, og så må vi ud fra den afstemning der kom-
mer, tage en konsekvens af det.  
 
Dirigent, klokken er over et, så vi trækker vejret og tager noget at spise, så hæver vi mødet og 
holder pause indtil kl. 14:00   
Så genoptager vi mødet. 
 
Dirigent, så er klokken 14:00 
Det punkt vi er nået til er 6.2. for vi sprang 6.1. over omkring forslag om Dykkerudvalget. 
Vi er ved punktet omkring vedtægter og ændringer heraf. 
 
Jeg skal lige rekapitulere hvor vi slap henne så var der lidt kritik omkring processen og indhold 
om de her forslag der var kommet frem, og det jeg kan forstå, det er at Søren lige vil starte op 
med et par bemærkninger herfra når vi genoptager mødet.  
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Søren Arnvig 
Jeg har fået en del kommentarer under frokosten på de forskellige ting og der er 2 ting jeg egent-
lig godt kunne tænke mig. Jeg kunne godt tænke mig at repræsentanterne diskuterede de her 
vedtægter sammen, i stedet for at diskutere dem med mig, så skal jeg prøve at få alle til at være 
lige og glade. Så det jeg lægger op til er, at I begynder at tage hul på de her vedtægter og I kom-
mer her op og fortæller eller på pladserne og fortæller hvad der er I mener om det. Jeg vil meget 
gerne afklare misforståelser, hvis der er nogen ting som I mener der mangler i vedtægten. Jeg 
kan forstå at SUG har nogle indsigelser. 
Jeg ved ikke om der er nogen der vil åbne debatten? Ved at fortælle hvad der er galt med de her 
nye vedtægter, eller måske bare har et billede af nogle spørgsmål eller hvad? 
Nogen ting vi skal have afklaret? Nogle ting som er uklare eller som mangler i de her vedtægter. 
Så er det nu man kan stille spørgsmål. 
 
Susanne Petersen, SUG 
Vil du have det paragraf for paragraf. I forhold til tegningsreglen, er det rigtigt at den er der nu, 
men den står i en § hvor I siger den er uændret og den stod i en anden § tidligere, så det er ikke 
en uændret § igen det her med sproglige ændringer og gøre ret med hvor man flytter tingene 
hen, men hvordan vil I have det? 
Vi har sådan en hel stribe af bemærkninger. 
 
Søren spørger, hvad er det mest graverende?       Hvad er den største fejl i det her? 
Jeg er ikke interesseret i processen, jeg er interesseret i hvad det er for vedtægter I synes der er 
forkerte. 
 
Susanne:  
Det mest graverende er at man fjerner muligheden for at anke hvis en klub bliver ekskluderet, 
eller bestyrelsen beslutter at fratage en instruktør hans certifikat. 
Der har tidligere været en fuldstændig klar anke beskrivelse i reglerne, den er der ikke længere, 
og i Appeludvalget hvis forretningsorden, der står specifikt at hvis en afgørelse er truffet som 
værende en afsluttet afgørelse jævnfør vedtægterne, så er Appeludvalget ikke forpligtet til at 
tage sagen. Derfor så når der så at det er bestyrelsen der kan beslutte og ekskludere en klub, og 
der ikke specifikt står at den beslutning kan ankes, så hat vi fjernet det som er normalt i Dan-
mark, nemlig at afgørelser kan prøves i en anden instans. Så hele ankesystemet er sådan set æn-
dret i det her. 
Søren: Må jeg lige adressere den først 
§ 26 tror jeg der er, hvor der står at der kan ankes. 
Susanne: Nej det står der ikke.   
Søren: Så er det mig der har misforstået noget, så må vi revidere det. 
Tak, næste punkt. 
Susanne: Der står ikke længere noget om proces for at få optaget en klub i Dansk Sportsdykker 
Forbund. Der står man skal indsende noget, men der står ikke hvad det er man skal indsende, og 
så har man der ændret at det er ikke Dansk Sportsdykker Forbunds bestyrelse, men Appeludval-
get der skal godkende vedtægterne. Det kan der være god mening i, men det er noget der bør 
ligesom drøftes om det er forbundsbestyrelsen eller om det er Appeludvalget som godtager op-
tagelse af nye klubber, men også, hvad har klubberne pligt til at sende ind. Det kan godt være 
det skal i en forretningsorden, så skal der stå at de skal indsende det der skal være gældende 
jævnfør forretningsorden. Så vidt jeg kan se så står der heller ikke længere noget om medlems-
kort, men det er måske også flyttet rundt. Så nu står der ikke at Dansk Sportsdykker Forbund 
udsteder medlemskort, eg er sådan set ligeglad med at de er udsendt eller laves elektronisk, 
men medlemskortene er sådan set vores forsikringskort. Så på en eller anden måde har vi pligt 
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til, og det er også noget vi skal vise når vi deltager konkurrencer og arrangementer, så vi har så-
dan set pligt til at have det. 
3.00.15 
Man ændrer reglerne, det nævnte du også selv, at man ikke kan sidde i bestyrelsen hvis man har 
økonomiske interesser. Det kan der være god mening i. Så har man pligt til at oplyse det, men 
ikke til hvem man skal oplyse det til.                    
Egentlig mener jeg at det bør være Appeludvalget som vurderer om de økonomiske interesser 
gør at man er uegnet til at sidde på den post, i stedet for at det bare er fuldstændig åbent. 
 
Så har man skrevet ind at forretningsorden for bestyrelsen skal offentliggøres, men i og med 
man også tager forretningsordener for udvalg, som har betydning for hvordan forbundet køres, 
så de også offentliggøres? 
Jeg mener at man i § 26 nu bør tilføje at alle beslutninger eller afgørelser truffet af et udvalg i 
DSF eller af bestyrelsen kan ankes til Appeludvalget, så har vi ligesom løst problemet med at vi 
fjerner ankeinstansen. 
Så har man i § 27 lavet det en pligt at udvalget har både en formand og en kasserer. Det kan jeg 
godt se som et problem i små udvalg, hvor formanden samtidig fungerer som kasserer, så der 
kunne man ændre det til at udvalgene skal have formand, og oplyse, hvem der er deres økono-
miansvarlige kasserer, sådan så man ikke lægger en opgave over på frivillige medlemmer som 
egentlig hellere vil arrangere konkurrencer end at sidde med økonomien hvis formanden kan 
rumme begge dele. 
Man ændrer organisatorisk på forbundet ved at skrive, ved at fjerne at udvalgsformænd ikke kan 
sidde i forbundsbestyrelsen. Det var en stor organisatorisk ændring der blev lavet for mange år 
siden, hvor man ikke ønskede at udvalgsformænd sad i forbundsbestyrelsen, for ikke at have 
nogen udvalg, der blev fremmet i forbundsbestyrelsens arbejde ved at de satte deres udvalgs-
formand ind på en af posterne i bestyrelsen. Den er faldet ud i de nye regler. 
 
Så ændrer man beslutningen og tager ud hvilke tiltag der skal til for at instruktører kan beholde 
deres instruktørcertifikater. Det har tidligere ligget i repræsentantskabet, det bliver lagt over til 
nogen retningslinjer, men det er ikke klart afgjort hvem, der fastsætter de regningslinjer, om det 
er noget repræsentantskabet beslutter, eller om det er udvalget, eller om det er bestyrelsen, det 
er ikke engang i og med det er retningslinjer, ikke noget der bliver offentliggjort. Det vil sige, at 
som jeg læser det her, så kan udvalget sidde og sige, nu skal alle instruktører bare for at tage et 
tænkt eksempel: Nu skal alle instruktører for at beholde deres 2* CMAS instruktørcertifikat også 
uddannes reabrether, blive Reabrether instruktør for det mangler vi nogen på. Det er en ekstra-
udgift du lægger over på klubberne, uden at klubberne har en mulighed via repræsentantskabet 
her og tage beslutning om det.  
 
Så har vi, det her, som du også selv nævnte, hvem det er der skal overtage den slunkne kasse 
hvis vi lukker og slukker, det er vel værd at tage en diskussion af det, i stedet for at bare putte 
det ind, om det skal være Orlogsmuseet som der, i øvrigt ikke eksisterer mere fordi det er blevet 
en den af et andet museum, Nationalmuseet tror jeg, eller om det skal være Dykkerhistorisk Sel-
skab, eller Green Peace, eller hvem vi nu kunne finde på. 
Æresbevisninger, dem har vi heller ikke længere. Forbundet kan med de nye vedtægter ikke læn-
gere uddele æresbevisninger fordi det også er faldet ud. 
Det kan godt være at der i vedtægterne ikke skal stå specifikt hvilke æresbevisninger, men der 
skal være en hjemmel til og uddele æresbevisninger. Der kan så være en henvisning til bestyrel-
sens forretningsorden. Det har jeg det sådan set fint nok med. 
Jeg tror at det er det vigtigste jeg lige nu sidder med. 
Jeg blev gjort opmærksom på en ting jeg havde, eller, eller som vores jurist havde overset, det er 
en risiko for at kunne lave kub, forstået på den måde at man ændrer på hvor mange andre klub-
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ber man kan repræsentere, ved at fra en til to fuldmagter, så giver man mulighed for at man 
pludselig kan få en meget større stemmeandel, og det kan der godt være en risiko ved når vi har 
en tradition for at det ikke er alle klubber der møder op her, at man så pludselig kan få en magt 
position der. Det synes jeg også er en meget væsentlig ændring. 
Det er nogen af de anker vi har på det, og hvor vi mener, at der i det mindste mangler en be-
grundelse for, hvorfor man gør det sådan her.  
Så er det i min optik, fuldstændig uhørt, at man får noget uændret når man putter nye ting ind. 
Hvis noget er uændret, så har man taget den oprindelige tekst, og det er så det, det er lov teknik, 
den vedtægtsteknik der mangler begrundelser, og der mangler et Trak tens version som ville 
have gjort det her meget lettere. Det er derfor vi måske sad lidt tilbage med følelsen af, Hvad er 
det der sker her? Prøver man at få noget skubbet ind under så folk ikke opdager det, eller er klar 
over at det er det ikke, men man er altså nød til og gøre tingene på den rigtige måde. 
 Det er nogen af de ting som vi vil stille ændringsforslag til hvis det her kommer til afstemning 
nu. 
Så kan du selv regne ud der sikkert er andre der har tilsvarende linje. 
 
Dirigent: Er der andre bemærkninger fra salen 
 
Taler uden mikrofon 
Jeg synes det var rigtig fin argumentation hvad der kom derovrefra. Jeg har lige et enkelt punkt. 
Det var det du nævnte omkring det kommercielle, det kunne jeg ikke lige finde i en paragraf, 
hvordan jeg skulle forstå det. 
 
Tror det er Søren Arnvig. 
Skal jeg finde det frem eller hvad?                                
Jeg tror det står under bestyrelsen, repræsentantskabsmøde under valgbarhed § 14. 
Der står her at alle klubmedlemmer kan vælges til forbundsbestyrelsen, tidligere stod der at man 
ikke kunne vælges hvis man havde merkantile interesser, tror jeg det var formuleret, men at Ap-
peludvalget kunne dispensere fra det.  
Der har været lidt diskussion om det hvorvidt det var tidssvarende om man skulle have det her, 
og det vi kom frem med, der er egentlig at opbløde det, og sige: Man skal i hvert fald oplyse om 
man har merkantile interesser, og så skal man undlade og deltage i diskussioner og afgørelser 
hvor det kan have indflydelse. Var det svar nok? 
 
Taler uden mikrofon 
Har det været et problem hidtil, eller er det bare man tænker, at det skal man skrive sig ud af, 
eller er der nogen der har en speciel interesse i det? 
 
Tror det er Søren Arnvig 
Nej, det er fordi jeg har, det har været der tidligere, og der er mange, nej der er nogen der har 
påpeget det her som måske utidssvarende, der er flere der måske underviser i et andet system 
et andet sted o.s.v.  
Så er det måske meget passende og sige, jamen det må du gerne det har vi ikke noget problem 
med, men så skal du bare lade være med at tage nogen diskussioner omkring uddannelse f. eks, 
hvis du uddanner kommercielt i et andet regi i stedet for man bare siger: Så kan du ikke sidde i 
forbundsbestyrelsen. 
 
Michael Hansen 
I § 5 der står der kontingent og medlemsregistrering, og så når jeg læser det står der kun noget 
om kontingent, hvad med resten? Medlemsregistrering skal vi så ikke gøre det mere? 
Fint nok for os. 
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Søren Arnvig 
Jeg ved ikke hvad jeg skal sige, det kan godt være overskriften er forkert  
             
Michael Hansen 
Ja det er nok noget i den retning. 
 
For det første så vil jeg sige, jeg er fuldstændig enig i alt det Susanne har sagt, men for lige uddy-
be det. Grunden til at vi er meget imod det at man kan repræsentere 2 andre klubber. Så er det 
jo sådan at, hvis jeg må komme med et eksempel, er det OK med dig Flemming?  
Godt, Flemming repræsenterer Grevedykkerne, han har 2 stemmer, hvis Flemming er meget 
veltalende og snakker med nogen, kan han jo sådan set skaffe op til 6 stemmer mere, så vi er 
oppe på 8, så ved jeg også at Flemming er formand for Bølgen og der får han 3 stemmer, og så 
hvis han så yderligere får 3x2 stemmer mere, så er vi oppe på 17 stemmer, så hvis nu Jeg, Søren 
og Flemming vi slog os dammen om at få det her, så ville vi lige nøjagtig have 51 stemmer, og der 
skal 52 stemmer for at vi kan lave vedtægtsændringer i dag. 
 
 
Søren Arnvig 
Det er fuldstændig korrekt, men du skal tænke på at det er dig der stemmer, du er repræsentant 
for 3 klubber, det er Flemming, og det ville jeg også være i denne her sammenhæng. Så man er 
altså ikke her personligt, man er her som repræsentant, og man står selvfølgelig til ansvar for det 
man laver der, og hvis der er nogen der vil give dig ansvaret for deres stemmer, så skal de da 
have lov til det. 
 
Michael Hansen 
§ 20, der er det med prokura, det er røget ud, hvorfor? 
 
Søren Arnvig 
Fordi det er unødvendigt. 
 
 
 
 
Michael Hansen 
Det er jo sådan at hvis man til et bestyrelsesmøde, og man har noget der skal stemmes om, og 
man så kan meddele prokura til et bestyrelsesmedlem, og så kan man måske få forbundsarbej-
det til at køre lidt bedre. 
 
Søren Arnvig 
Det skulle man gerne kunne uden at det står i vedtægterne, men hvis der er vigtigt for at besty-
relsen skal kunne fungere at der meddeles prokura til et bestyrelsesmedlem, så kan vi da godt 
genindføre det ind, men altså det ser jeg ikke noget problem i. 
 
Michael Hansen 
Tegningsretten, hvor er den henne? 
 
Søren Arnvig 
Der skulle gerne stå at forbundet tegnes af fire personer, det kan godt være at det er flyttet til en 
anden paragraf. Paragraf 18 får jeg lige at vide. 
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Michael Hansen 
Så stod der også noget med en lønnet hjælp i den gamle, hvorfor er den ikke med mere?        
 
Søren Arnvig 
Vi har ikke ment det var nødvendigt, hvis forbundsbestyrelsen har brug for at ansætte nogen, så 
kan de bare gøre det. Hvorfor skal der stå specifikt, at det må de gerne? Det må de jo gerne. 
 
Michael Hansen 
Ja for det står der.     
Ja så har jeg en fire, fem små redaktionelle.   
Formandens beretning, bestyrelsens beretning må det jo være. 
 
 
Hans Jessen Hansen 
Jeg har et punkt som er i det der hedder punkt 27, der står at det er repræsentantskabet der 
nedsætter og opløser faste udvalg, så står der i punkt 2: Under visse betingelser så kan de oplø-
ses automatisk, så fratager man jo i virkeligheden alt, der fratager man repræsentantskabet, at 
de kan nedlægge udvalg, fordi det sker automatisk. Det er misvisende, det er i modsætning til 
hinanden, det kan man ikke gøre. 
Hvis det skal ind, så skal det ind i den første sætning, så det står hvis undtagen, hvis og så et eller 
andet der. 
I øvrigt også hvis det her er en debat om de her ting, så vil jeg da gerne høre debatten til de her 
punkter som Susanne kom med, som var en ti elleve stykker eller sådan noget. Det har vi ikke 
hørt noget debat om. Så hvis det her er en debat om det, så vil jeg da også gerne høre den. 
 
Søren Arnvig 
Det vil jeg da også gerne Hans, (så fik jeg på plads at der var Hans Jessen Hansen i det forrige 
indlæg)           
 
Hans, hvor lang til har vi til det? Søren, vi har indtil kl. 17:00, så vi kan bare køre derudaf. 
 
Susanne Petersen 
Jeg sad lige og kiggede listen igennem. Er der en årsag til at forbundet ikke længere ville kunne 
udpege en protektor, er det bare fordi vi ikke har gjort det? Den tidligere paragraf 4, eksisterer 
ikke længere. 
 
Søren Arnvig 
Nej den er taget ud, hvis vi havde brug for det, så havde vi nok gjort det for længe siden, men vi 
kan indføre det igen, hvis vi har lyst. Jeg forstår ikke rigtigheden af det stykke, at man skal have 
en protektor.  
 
 
Susanne Petersen 
Vi har tidligere forsøgt at få Kronprinsen til at komme ind og få en rolle i forbundet, og det er jo 
sådan noget som et strategiarbejde også kan være med til og fremme synligheden af os ved at få 
en eller anden kendt person til at være protektor for os. Så ved at fjerne den mulighed har vi 
ligesom lukket en mulighed i det kommende synlighedsarbejde, kommende kommunikationsar-
bejde. Det kan godt være vi ikke kommer til at bruge det, men skader det at have det som en 
mulighed, netop når vi står overfor og skulle se på, hvordan kommer vi mere ud til omverdenen. 
 
Så bliver der igen talt uden mikrofon på tværs.      
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Søren Arnvig 
Man skal nok holde sig for øje at selvom den paragraf falder ud, så forhindrer det jo ikke at man 
finder en eller anden protektor hvis man har lyst til det, fordi der tidligere har stået at det kunne 
man godt, så betyder det at man ikke alligevel ikke må fordi det ikke står der. 
Tværtimod, så gør man mange ting meget mere frie for bestyrelse og repræsentantskab hvis 
man ikke skal lave vedtægtsændring hver gang man gerne vil tage en beslutning. 
 
Susanne Petersen 
Jeg synes bare lige det er vigtigt at man nævner, at man fjerner og også, hvorfor man fjerner det,    
At det ikke bare er noget der falder væk fordi det ser oldnordisk ud. Vi skal ligesom have strate-
gien i, hvorfor gør man det. Det kan godt være at man normalt ændrer vedtægterne til at skrive 
protektorens navn ind, men ved at det ikke står i vedtægterne gør, at bestyrelsen trækker sig 
tilbage ved at arbejde på det, fordi det ikke længere er en del af det vi kan gøre, lidt ligesom 
æresbevisninger. 
Vi er nød til at have de værktøjer i vedtægterne som gør at forbundet kan arbejde i den rigtige 
retning. 
 
 
 
Flemming Holm 
Jeg vil starte med at sige at jeg er sindssyg glad for det arbejde der er lavet, jeg synes der er su-
per relevant, og jeg vil gerne understrege endnu en gang inden jeg starter kritikken. 
Jeg sidder her tilbage og føler jeg har læst det, men jeg kan mærke at jeg har læst det som fan-
den læser biblen, jeg har ikke forstået alle detaljerne i det, og det ligger jo lidt i at tiden har væ-
ret meget kort, vi blev lovet det her materiale i efteråret 2018 så vi havde tid til at gennemarbej-
de det, at vi måske kunne vi som bestyrelse have nedsat nogle grupper eller startet et større 
forum hvor vi kunne have debatteret, jeg ved ikke om vi har gjort det, men vi har i hvert fald in-
gen mulighed for det når det hele er fremsendt i starten af marts måned. Jeg føler at vi sidder 
her og famler i blinde og jeg synes jeg har læst mange vedtægter, jeg føler mig fuldstændig fær-
dig og afvæbnet, og Susanne kan finde mange flere end jeg kan, og så derefter fortsætter Mi-
chael, og så når protektoren kommer ind, og jeg har i frisk erindring at vi i går sad til et super 
interesant udvalgs formandsmøde, for dem af Jer som ikke var der, super ærgerligt, men I var 
selvfølgelig ikke inviteret, så der var en grund til at I ikke var der, men der fik vi blandt andet at 
vide fra en person, journalist, hvad skal der til for at vi brander forbundet, og det allerførste han 
nævner, det er en protektor, og han startede med Kronprinsen, det er væres æresmedlem her i 
forbundet, og han har sagt nej en gang, så der er jo en grund til at Søren selvfølgelig har fjernet 
det, men et eller andet sted så står han tilbage at det her er en god branding, og om det er en 
kongelig eller en anden, det ved jeg ikke, og jeg ved godt at du Søren har svaret på at vi kan få 
det ind igen, men igen sad jeg tilbage og tænkte, og det er jeg forhåbentlig ikke den eneste der 
har gjort, har jeg læst det som fanden læser biblen for den havde jeg da ikke opdaget, og det er 
da irriterende at det er dig Susanne der opdager det, og det er det, og alligevel vil jeg takke dig 
for at du har lavet et stort stykke arbejde, men jeg savner at vi får det her gennemarbejdet mere, 
så vi får de vedtægter vi fortjener. Dem vi har i dag fortjener vi ikke, vi fortjener noget bedre, så 
vi skal gøre et eller andet her, vi skal gøre det mere intelligent.  
Må jeg komme med et forslag inden vi bruger de næste 2,5 timer på det her, som er en nyttig 
debat, Søren respekt for den, men at vi måske sætter et, en, om det skal være det samme ud-
valg, selvom det normalt er en arbejdsgruppe. Lad det være det samme udvalg og give dem et 
opdrag, og så få de personer som har noget reelt og skrive til dem eller I udvider udvalget med 
nogle medlemmer som virkelig vil gennemløse dem og som har den juridiske indsigt så vi får de 
vedtægter vi fortjener. 
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Hans Jessen Hansen    
Man kunne måske foreslå at hvis man vil have nogle vedtægtsændringer, at man så gør det over 
en længere periode, sådan at i stedet for at komme med et helt lov katalog, og sige at vi sim-
pelthen bare skifter Jyske lov ud. Tag en paragraf af gangen og ligesom lave det om hvis det er 
det der er formålstjenstligt.  Så vi ikke skal have sådan en lang procedure hver gang med at det 
nu er det altså det hele der er på spil. Det bliver alt for omfattende hvis repræsentantskabet skal 
vedtage nogle ændringer. 
 
Ole Aggerholm 
Jeg tror gerne jeg vil støtte Søren. Sørens tankegang har været at modernisere vedtægterne. Vi 
nulstiller vores viden og så starter vi forfra Jeg synes det med at gå dem igennem paragraf for 
paragraf det er meget ofte en dårlig ide. 
Jeg synes det er bedre vi nulstiller, vi skal selvfølgelig have essensen hevet frem fra vores gamle 
vedtægter, men bare at flytte et komma i den eksisterende vedtægt så kan vi lige så godt lade 
være. 
 
Søren Arnvig 
Ganske kort. Det er klart, de her vedtægter har lige præcis været et spørgsmål om, hvad er vores 
vedtægter og få indopereret alle de her gamle rettelser og vedtægtsændringer som vi aldrig har 
fået taget stilling til, og få et helt nyt overskueligt sæt vedtægter, og det er klart at der også er en 
proces når man skal finde ud af hvad der stod i de gamle og hvad skal der stå i de nye. Der er 
også redigeringsfejl. Det kan godt være vi ikke har fået skrevet at denne her paragraf er blevet 
ændret o.s.v., så er det fordi vi har lavet en fejl i det her materiale. Jeg medgiver at vi ikke har 
overholdt den aftale vi lavede med at udsende det her i efteråret 2018 som vi skulle, så det kun-
ne have været diskuteret i klubberne rundt omkring. Det må vi tage til efterretning, og det giver 
jo også anledning til at sige. Jamen så kan vi jo tage det her om og så give det et år mere. Det er 
måske et meget fornuftigt forslag i denne her sammenhæng. 
Det der er vigtigt her, det er så at vi ikke siger jeg så kommer eller tilsvarende så en anden om et 
år fremlægger nogle vedtægter, og så er der igen en tilsvarende Susanne der har fundet 26 fejl 
eller ændringer, så tager vi et år mere, og et år mere. 
Det synes jeg vi skal undgå. Så spørgsmålet er hvordan vi nu får lavet en proces hvor vi kommer 
igennem de her diskussioner og får lavet et sæt vedtægter hvor vi til næste år kan klapse af de 
her ting det har vi allerede diskuteret, og vi er enige om at sådan her skal det være. Så skal vi 
bare mødes og sætte stemplet på det. 
 
Susanne Petersen 
Det jeg umiddelbart vil foreslå, det var at man et, det man normalt gør ved lovgivning, lander et 
sammenlignes dokument med den nye regel, den gamle regel, og i tredje kolonne forklaring på 
hvorfor man laver den ændring. Det bør være forholdsvis enkelt og lave på baggrund af det 
enorme arbejde I allerede har lavet. Så det er rent teknisk sammenstilling, og det dokument 
sendes ud i en klubudsendelse til alle klubberne her om forholdsvis kort tid, så klubberne kan 
sidde og kigge på det, og så hen af efteråret starte nogle snakke med klubberne, få tilbagemel-
dingerne. Så har man ligesom fået, også alle de klubber der ikke er her i dag, og som normalt 
ikke sidder med 3 forskellige dokumenter, det kræver ligesom 2 skærme og det er ikke alle der 
har det. Få dem på banen og få dem til at tage stilling til hvad de mener om det her. Få den de-
bat i gang i klubberne, det kunne være at man skulle holde et møde med klubberne i Nordjyl-
land, Sønderjylland, Fyn og Sjælland, så det er 4 debatmøder man tager om hvad man mener om 
de vedtægter, uden at det er til afstemning, men få tilbage meldingerne, for ligesom at undgå at 
folk kommer og er ekstrem kritiske. I kan ikke undgå, totalt undgå at folk kommer med æn-
dringsforslag fordi der er specielt interesser hist og pist og alle vegne. Det kunne være en måde. 
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I hvert fald få lavet det sammenstillings dokument så folk kan se hvad ændringen er. 
Få det sendt ud så klubberne har en mulighed for reelt at kigge på det og komme med tilbage-
meldinger til Jer i løbet af efteråret så I kan nå at bearbejde det så det ligger klar så bestyrelsen 
kan se det igennem inden det bliver sendt ud til næste repræsentantskabsmøde. 
Det vil være en proces der var mulig, og så samtidig i det, få lavet beskrivelsen af hvordan vi sik-
rer at nye vedtægtsændringer kommer ind, fordi nye vedtægtsændringer, bør jo betyde at der 
lægges en ny version af vedtægterne op med den nye formulering som den er vedtaget på re-
præsentantskabsmødet umiddelbart efter mødet. 
 
Kurt lykke, Århus Fridykkerklub 
Jeg tænker bare at der er gang i flere forretningsprocesser nu, måske er det her på sin plads det 
her til at være en del af en samlet pakke for at vi ikke kommer til at lave dobbelt arbejde. Det er 
svært at sige hvad der kommer ud af det næste bestyrelsesmøde hvor Jan Darfeldt og det der før 
hed 2028 gruppen kom med. 
Det er ikke sikkert vi kommer med, men det kunne være smart lige og vente og se hvad der skete 
der.        
                
Michael Hansen 
Meget kort bemærkning: Jeg er helt enig med Susanne og jeg synes det er godt arbejde I har 
lavet. Det er slet ikke det, men nu synes jeg at hvis vi laver det her med at lægge dem op. 
Jeg tror ikke engang at I behøver lave dialogmøder, jeg tror at hvis vi kunne få nogle flere med 
ind i formandsgruppen, det er alligevel os der skal vedtage det til næste år, så derind og få det 
diskuteret og så er det os der skal stemme det igennem til næste år. 
 
Martin, Helgoland.     
Super fint, vi kan huske snakken sidste år. Jeg tror det som bliver fuldstændig savet over i alle de 
her paragraffer og sådan er det jo. Jeg er bedre til at sejle en båd måske, men det som jeg synes 
der er rigtig fint Søren, det er jo at visionen var at ændre de ting der manglede og de fejl der var 
sket, og derfor tror jeg også vi skal dele det op i 2 elementer. De fejl som i har rettet op på fra 
2004, gå ind og sige, det er det her som vi faktisk ikke har fået opdateret, og derefter sæt de ting 
som man kunne tænke sig ændret, så er det som man snakker om, at man stiller dem ud hvorfor 
man vil ændre dem. Så bliver det også mere overskueligt hvad det er, så kommer der også en 
god debat i, er det protektor eller er det ikke som vi skal have, og så som man har snakket om. 
Meld det ud når I har mulighed for det og føler I har lavet det så der kan være nogle snakke om-
kring det, og I kan få en tilbagemelding, ja desværre vil du nok få 23 mail med rigtig mange svar, 
men det er måske også det der sikrer demokratiet. 
 
 
Dirigent. Giver det anledning til overvejelser eller bemærkninger.           
 
Søren Arnvig 
Jeg ved ikke om vi er kommet videre eller hvad vi skal stille op med det her. Vi kan trække forsla-
get og så kan vi sige, så er det trukket, og så kan vi gå hjem alle sammen, men hvad så? 
 
Dirigent.  
Mit forslag er med den kritik, den konstruktive kritik, som der er kommet i dag, gør at man træk-
ker forslaget og så fortsætter arbejdet videre efter en plan hvor der kan lægges noget op i løbet 
af efteråret, og folk kan så sende deres bemærkninger. Det synes jeg specielt at de der har været 
dybt nede i det, sender deres bemærkninger, men man gør det præcist og kort, for ellers bliver 
det en uoverskuelig opgave for denne her gruppe og komme videre med arbejdet.   
Er det noget der kan spises? Kompromis?   
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Søren Arnvig 
Ja altså må det være det ændringsforslag, at gruppen fortsætter arbejdet. I virkeligheden så skif-
ter vi jo bare datoerne et år frem på det her. 
 
Dirigent Ændringsforslaget er: 
Arbejdet fortsætter og at man kan sige at de forslag der er ændringer og bemærkninger, der kan 
man selvfølgelig sætte op, men gruppen fortsætter og vi ændrer datoerne til næste år hvad det 
angår. Det er det der er ændringsforslaget i forhold til den vedtægtsændring der er kommet. 
 
Flemming Holm 
Med respekt for Sørens og Jens arbejde så synes jeg vi skal forpligte de personer der ved noget 
her at alle forslag skal sendes eks. Dato, sådan så vi får gang i processen, for at sende Søren og 
Jens hjem med denne her sparsomme proces, og jeg har stor respekt for de input der er kom-
met. Det er ikke nok, vi fortjener nogle virkelig gode vedtægter, og derfor synes jeg vi skal vedta-
ge at vi skal have kommittet nogle folk til at sende noget til dem, og der synes jeg godt vi kan 
sætte nogen andre til at være arvinger til dette forslag, Susanne, Michael, sådan så vi får gang i 
denne proces. Jeg lyder kritisk, men jeg interesseret i nogle bedre vedtægter. 
 
Dirigent: Jeg har lige fået en seddel fra bestyrelsen som foreslår at gruppen fortsætter arbejdet 
med Michael og Susanne, og nu står der rundsendes i efteråret, men jeg kan også godt lide det 
med datoer, for så kan man hænge folk op på der. Så det må være 1. september hvis det er en 
spiselig dato, og så skal kommentarer og bemærkninger være fremkommet i hvert fald senest 
før sommerferien. Jeg ved ikke hvornår bestyrelsen går på sommerferie, men der hedder det 1. 
juli. 
Hvis man har nogle bemærkninger ud over denne her gruppe, og så er det med henblik til vedta-
gelsen på repræsentantskabsmødet 2020. 
Det tror jeg rammer nogenlunde hvad der kommer af bemærkninger hernedefra. 
 
Det er bestyrelsens forslag med de ændringer jeg har tilladt mig at sætte ind. (Der bliver nikket) 
 
Er der nogen der ikke kan stemme for det? Det lader ikke til at det er vedtaget.. 
 
Dirigent: Det er vedtaget. 
 
 
 
Uden navn. 
Jeg synes man skal sikre sig, er der noget i DIF eller andre steder, der lige tjekker at alt er by the 
book. Altså, vi er frivillige, så man skulle måske overveje lige at der er en der kan kigge det igen-
nem. 
 
Dirigent: Forslaget er vedtaget så det er sådan lidt efterbrændere der kommer. 
 
Susanne Petersen 
Det var svar til det. Jeg har en jurist, som underviser i jura, som har lavet alle de her bemærknin-
ger. Jeg er sikker på at jeg godt kan bede hende om at løbe det igennem til sidst for at se at vi 
overholder alle mulige regler. 
 
Dirigent: Så vi har en i gruppen. 
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Hans Jessen Hansen 
Forslaget var et ændringsforslag oprindeligt, så det næste forslag som nu kommer op, er det så 
ikke også et vedtægtsændringsforslag, så dermed skal det vel bestemmes ved stemmesedler 
ikke?  
 
Dirigent: Svaret er nej 
 
Michael Hansen 
Jeg tror nok at når vi laver ændringerne så skal de ind over DIF til godkendelse, og det vil sige at 
så er der i hvert fald nogen der kigger på det. 
 
Dirigent: Så lukker vi den ned. Så vil jeg sige til salen at der er en forpligtigelse til alle sammen og 
stramme ballerne og komme op med bemærkningerne i forhold til og hjælpe, styrke denne her 
gruppe så vi kan få det arbejde videre hvad det angår. 
Det nytter ikke noget at man kommer med spredehaglsbemærkninger, for så bliver det umuligt 
at samle op på når det kommer frem til gruppen hvad det angår. Jeg har selv prøvet det engang. 
Den genstilling vil jeg gerne give videre til Jer. 
Så fortsætter vi dagsorden. 
 
Vi har diskuteret 6.2. Nu går vi tilbage til 6.1.  Der bemærker jeg at det er det forslag vedr. 
Dykkerudvalget, hvor der er fremkommet et beslutningsforslag omkring genåbning af dykker-
udvalget. Jeg ved ikke hvem der skal motivere det. Jeg har 4 navne og jeg ved ikke om der er 
en voksen der kan tage ordet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Forslag om dykkerudvalget 
 
Forslag til repræsentantskabsmødet 2019.  
Vi foreslår at genåbne dykkerudvalget, med det formål at støtte bredt op om flaskedykningen, vi 
har allerede god erfaring fra tidligere arrangementer og events. 
Og har fået et bredt samarbejde i gang på tværs af klubberne, dette vil vi gerne have udvidet, så 
derfor er vi præsenteret fra hele landet. 
 Vi beder om et budget på 75000,00 kr. Og stiller alle op til udvalget.  
Med venlig hilsen 
Bjarne Dan Jensen (Delfinen Svendborg) 
Sune Pedersen (Skive dyk) 
Ole Grønlund Pedersen (Aktiv Fredericia) 
Heinrich Bay (Frømandsklubben Helgoland) 
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Ole Grønlund Petersen  
Vi er 4 dykkerklubber synes at vi gerne vil fremme aktiviteterne, også støttet af DSF indenfor 
flaskedykning og det har vi også set i de her rapporter, at 55 % af dykkerne er flaskedykkere, og 
vi synes egentlig ikke at de bliver tilgodeset tilstrækkeligt. Det vi har gjort over en åre række er at 
arrangere nogle store events hvor vi får rigtig mange dykkerklubber med. En event sidste år hvor 
vi var 28 forskellige dykkerklubber75 dykkere, og det giver en enorm, hvad skal vi sige, et rigtigt 
godt netværk, det er en fornøjelse at tage ud til sådan nogle ting her, så det vi egentlig gerne vil, 
det er at kunne give støtte til de her events for at fremme klubsamarbejdet og også for de her 
små klubber som ikke har mulighed for at komme ud og dykke, de kan i hvert fald komme ud og 
dykke her. Det skal være for DSF medlemmer, selvfølgelig hvor alle kan komme med til de her 
events. 
Vi har jo forskellige udvalg, arkæologi, biolog o.s.v. Det vi gerne vil her, det er egentlig og tilgo-
dese målgruppen af vragdykkere, så vi primært laver dykning på vrag, det er ikke kun vrag, men 
primært vrag vi vil gå til på de her events. 
Formålet er måden vi gerne vil køre på det er at vi promoverer det her tiltag, og så håber vi at 
der er nogen ude i klubberne som vil arrangere sådan nogle events her, så kan vi tilgodese dem 
ved at sige, I gør det og der er minimum 25 dykkere, og alle det er DSF medlemmer som har mu-
lighed for at komme med til det, så kan vi jo give et bidrag til brændstof, slæbested, broafgifter 
og måske indkvartering, og på den måde nedbringe prisen, men igen, det er jo egentlig for at få 
DSF på banen, og der er mange andre fordele ved det her, det er at vi blandt andet har vi oplevet 
det, nej egentlig ikke så meget ved det her, men når vi laver sådanne nogen ting så flytter vi fak-
tisk medlemmer fra de her alternative klubber, som mange gange kører under dykkercentre og 
sådan noget, de ryger faktisk med over her for at kunne komme med til sådan nogen ting her. 
Et eksempel, der har ikke så meget med det her at gøre, det er at jeg har uddannes sidste år, 
omkring 35 blendere, og kravet er at de skal være medlem af Dansk Sportsdykker Forbund, det 
er egentlig et åbent uddannelsestilbud, men der er nogen der ikke er medlem af DSF, de har så 
spurgt om hvordan man bliver det, jamen de kan jo melde sig ind i vores klub, eller en anden 
klub, nå ja, så gør de det, og på den måde kan vi få folk ind i DSF, og de kan deltage i de her ting, 
som vi arrangerer.  
Som sagt, det her med at der er 52 % flaskedykkere, og der er nogen klubber som er begyndt og 
lave lidt oprør mod det her for der er en del klubber som kun har flaskedykkere og de synes ikke 
de bliver tilgodeset på nogen måde, jeg ved da at Helgoland har da været meget tæt på at melde 
sig ud af DSF af samme årsag, fordi de giver en masse penge i kontingent, og de får ingenting 
igen. 
Som sagt styrk samarbejdet mellem klubberne. Det gør vi her, vi har haft 4-5 store events med 
over 60-70 deltagere, det har været Langeland, København, Skive hvor vi har holdt de her 
events, og dem vil vi gerne gøre åbne for DSF og DSF medlemmer ved at kunne, dels at sætte 
stempel på og så også ved at give et økonomisk bidrag til det. 
Planen er jo at vi skal ud og promovere det her tiltag, og så kan arrangørerne byde og sige at de 
påtænker sig at lave et arrangement med minimum 25 dykkere, og så kan vi give et tilsagn om, 
at hvis det kommer igennem, så kan de få et økonomisk bidrag på hvor meget de har ting, 
brændstof, slæbesteder o.s.v. Så kan de få det her tilsagn, så er vi ude og deltage i det her, os fra 
Dykkerudvalget, hvis vi har mulighed for det, og så vil vi gerne have det promoveret på DSF´s 
hjemmeside, på facebook eller Sportsdykkeren o.s.v. om hvad vi har lavet, så vi kan få gang i det 
her samarbejde også, ja få promoveret DSF, for det er noget vi har meget brug for. 
 
Heinrich 
Du rammer meget godt rundt Ole. Selvfølgelig skal vi rundt i klubberne og promovere det her 
lidt, også at vi står til afbenyttelse til at lave de her events for de her klubber som vil gå sammen 
om det. Det er klart at vi også forventer at lave de her indlæg i Sportsdykkeren med nogle store 
artikler i klubblade og på hjemmesiden, på at de små klubber som har lyst til at lave de her 
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events, hvor de skal henvende sig o.s.v.  Vi kan komme ud og snakke med dem og støtte op om 
omkring dem. 
 
 
Ole Grønlund Petersen  
Det vi egentlig har søgt om er det er budget på 75.000,00, og i og med det her ikke er skudt i 
gang endnu, jamen så ved vi ikke om vi opnår 75.000,00. Jeg tror ikke vi kommer over, men det 
er for at give det en chance for at få det her samarbejde op mellem forskellige klubber, og det er 
jo ikke regionalt vi kører det her, det er hele Danmark der er med og inviteret til det her. 
Vi har et arrangement som er i gang, det er nede på Langeland, der er over 65 som kommer med 
nu her, men vi vil jo gerne køre det helt åbent, så alle kan melde sig ind fra alle klubber i Dan-
mark. Det er formålet med det her udvalg. 
 
Emilie Petersen, AquaClub 
Hvorhenne er berettigelsen til de her 75.000,00, fordi jeg tænker at det er rimelig mange penge? 
Har I nogle udgifter som I tænker der er, og som I kan dokumentere der er. 
 
Ole Grønlund Petersen  
Vi vil kunne dokumentere udgiften til slæbested, brændstof og til kørepenge o.s.v. det kan vi 
sagtens dokumentere. 
Berettigelsen spurgte du også til. Flaskedykkerne det er 55 % af Dansk Sportsdykker Forbunds 
medlemmer, så det synes jeg der er en berettigelse til at der er tilskud til. 
Budget: Så kan vi jo se at det der ligger i budgettet i år (viser udlæggene) og andelen til klubber-
ne, det er en procentsats, og jeg har været så fræk at tage ungdomsudvalget ind med 7 % så hør-
te vi i at det var nærmere 12 %. Dykkerne er nedsag fra 55 til 47 %.´ 
De 591.000 som bliver fordelt i de her dykkerudvalg, 
Referent. 
Her blev gennemgået noget på overhead, som er svære at se når man kun har lyden. 
Ole fortsat. 
Jeg vil gerne understrege at vi ikke er interesserede i at tage penge fra nogen, det var derfor vi 
spurgte ind til budgettet, det her er ikke meningen at det skal ødelægge noget for andre. 
Man kan se at der er nogen som får lidt mere end de burde have i forhold til hvor mange af DSF´s 
medlemmer som dyrker den sportsgren. 
Dykkerudvalget teoretisk set så burde vi være berettiget til omkring 275.000,00, hvis man er me-
get firkantet og holder sig til det her. Det er ikke det vi er interesseret i, men det er bare for at 
understrege at 55 % af dykkerne, de skal også have noget retur. 
 
Emilie Petersen, AquaClub 
Det er mere sådan rent økonomisk, lad os sige at det er dem I er berettiget til så i gerne vil have 
de 75.000,00, hvorhenne er det de skal bruges? Hvilke omkostninger er det der er? Fordi jeg sy-
nes det er et fedt initiativ at man gerne vil have at flaskedykkerne også får lidt mere at skulle 
gøre med, til arrangementer, der kunne det også være fedt at se, hvor meget koster det at holde 
sådan et arrangement, fordi jeg ved ikke helt om de 75.000,00, hvordan bliver de så brugt, det er 
jeg bare nysgerrig på hvor de går hen.  
 
Ole 
Det vi tænker det er at vi vil dække det her med benzin, bropenge og slæbesteder, hvis folk kører 
langt fra og kommer med båd o.s.v. Vi antager at det ligger omkring 300,00 pr. deltager, og når 
man så tænker at sådan et arrangement det typisk koster et par tusind for sådan en forlænget 
weekend, så er det jo egentlig ret meget man får i tilskud i forhold til hvad den faktiske omkost-
ning er, så det er egentlig der vi ligger sådan ca. 
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Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub 
Vi skal lige passe på med at bruge den DIF rapport og ikke bruge den som nøgle for hvordan vi 
skal fordele penge, fordi det ikke er et spørgsmål om hvor mange der laver en eller anden given 
aktivitet. Det her er en bedømmelse fra en formand om hvor meget aktivitet der er fordelt i de 
enkelte klubber. Jeg deltager både i undervandsjagt, i UV-Foto, flaskedykning og snorkeldykning 
og alle mulige mærkelige ting, så jeg er sådan set ligeglad hvor pengene ligger henne, bare de 
kommer alle forbundsmedlemmer til gode.     
Jeg synes det er et rigtig godt initiativ vi laver her, men jeg vil gerne have lov til, ligesom vi hører 
herovre. Ger vil gerne have efterlyst hvor mange isætninger I får de forskellige slæbesteder for 
75.000,00   
Hvad er det for arrangementer I gerne vil op med? Hvis man skal kigge på de andre budgetter, så 
det første I skal gøre det er at sætte 2.000,00 af pr. mand til telefonpenge, for det er sådan de 
andre udvalg de gør det. 
 
Sune, Skivedyk     
Vores Langelandsevent vi startede op med, det koster ca. 104.000,00 for det lille event der og 
det laver Skivedyk privat, der selv lægger penge ud, det er eget initiativ. Nu har vi heldigvis fået 
klubber med i det, men mange gange så er det privatpersoner der kommer frem, og kan vi hjæl-
pe dem. Det er folk der mere eller mindre sætter hus og hjem på spil for store event, men det er 
virkelig noget der styrker samarbejde på tværs af klubberne. 
 
 
Jesper Risløv 
Fra bestyrelsens side der har vi faktisk lavet et lille ændringsforslag til det her, jeg ved ikke om vi 
skal tage det op nu? men ellers bliver debatten hurtigt meget lang om det her, og det korte og 
det lange det er at vi ser rigtig positivt på denne her opgave, og vi er selvfølgelig glade for at der 
er nogen personer der vil påtage sig opgaven. Vi foreslår også at udvalget det bliver vækket igen, 
taget ud af den dvale det er i lige nu, og så vil vi gerne arbejde meget tæt med udvalget omkring 
en form for handlingsplan og budget sådan så vi kan lave de ønskede arrangementer, og så har vi 
skrevet ind at det skal tilstræbes at lave arrangementer til gavn og glæde for alle typer af dykke-
re, og det gøres så i samarbejde med en kontaktperson i bestyrelsen sådan så vi kan få Dykker-
udvalgets aktiviteter til at virke i en kontekst, som vi også har for de andre udvalg i DSF. 
Der er ikke nogen udvalg i DSF der får en blankocheck og så kan de lave hvad I vil indenfor det 
rådighedsbeløb. Sådan agerer vi ikke lige nu og her, det er også lidt svar til Ole, at vi selvfølgelig 
skal have nogle rammer, ligesom at sætte denne her ind i en rigtig kontekst. 
Jeg sagde tidligere da vi behandlede budgettet at jeg er helt sikker på at jeg, hvis jeg påtager mig 
opgaven som det nok bliver sammen med dykkerudvalget, kan få dem i gang og få lavet og skabt 
nogle aktiviteter, som står klart i mål med de regler vi har i vores paragraf 2 i vores nuværende 
vedtægter, der er formålet for DSF, og det er at fremme undervandssporten og sikkerheden un-
der dens udøvelse, og DSF skal medvirke til samarbejde mellem danske sportsdykkerklubber, 
samt varetage disses interesser. Det er jeg helt sikker på at det kan vi godt komme i mål med på 
den ene eller den anden måde sådan så det passer i en kontekst af det I ønsker og det som vi 
ønsker fra bestyrelsen og i forbundets side, som giver gavn og glæde for alle vores medlemmer. 
Så jeg hilser meget planen velkommen og så vil jeg håbe at I sætter Jeres lid til at vi i bestyrelsen 
samarbejder med dykkerudvalget og kan finde ud af at flytte nogle ting rundt måske, og få det til 
at stemme så det ikke kommer til at gå udover budgettet og de planer, der er for budgettet i 
indeværende år, og så er det mit oplæg at udvalget når de finder ud af hvordan det her det vir-
ker, og hvordan vi får det til at virke rigtig godt, jamen så kommer de med en indstilling til 2020 
på samme linje med de andre udvalg og så er de med i den gængse normale budgetrunde lige-
som det gælder på lige fod med alle andre udvalg. Så det er vores oplæg til det her. 
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Heinrich 
Det lyder rigtig godt Jesper og det vil vi blive glade for, og vi ser frem til at samarbejde med be-
styrelsen omkring det her. Jeg er sikker på at vi nok skal få det på skinner for vi er jo alle sammen 
indstillet på at få Dykkerudvalget til at fungere. 
 
Michael Hansen 
Jeg støtter også forslaget, det er der ikke nogen problemer i. Der er kun en ting som jeg er be-
kymret for og det er det juridiske i det her, og det vil jeg gerne bede om at I tager med ind i Jeres 
overvejelser, fordi når jeg sender en båd, Neptuns båd, med til et eller andet event og der sker et 
eller andet, hvad så? Er det forbundets forsikring der dækker det, eller er det vores forsikring der 
dækker det? Hvis der er et af mine medlemmer der sejler en ned? 
Så vi har ikke samarbejde med de fynske dykkerklubber fordi vi var så dårlige til det juridiske, så 
blev vi enige om at vi kun lavede strand dyk, og så havde vi en sikkerhedsbåd fordi vi ikke må 
tage nogen med, som ikke er medlem af Frømandsklubben, i vores båd. 
 
Steen, Slagelse Sportsdykkerklub 
Jeg synes det er en fabelagtig god ide, jeg har taget op hvad der er sagt. 
Man skal også have et formål i udvalget, hvordan vi fortæller om det, de her events udadtil rundt 
i Danmark i aviserne, fjernsynet eller hvad. 
 
Stig Lyngby 
Ganske kort, jeg synes det er en fantastisk ide, lækkert at der er nogen der tager teten, og det 
skal I have rigtig mange tak for. 
Det er sådan, at når man skal bruge nogen penge i forbundet, så skal man lave et budget, hvor 
man dokumenterer hvad de forventede udgifter er, og så får man det godkendt, og der er ikke 
nogen, som Jesper sagde, at de bare får en pose penge.  
Så det skal vi bare lynhurtigt igennem. Så skal vi have de projekter som vi gerne vil have igennem 
nu og her sat på skinner, og jeg tror at I vil finde ud af, at der er rigtig stor støtte og opbakning til 
Jeres projekt. 
Så var der lige en anden replik til Michael. Det er sådan med hensyn til det her ansvar, så har vi 
fået hjælp fra 2 forskellige vinkler. Det ene det er at 1. maj sidste år blev der lovpligtigt ansvar på 
alt hvad der er planende, objektivt ansvar det betyder at man bare skal betale uanset om man 
har gjort boget forkert eller ej når man sejler. Så kan man si at så er sejladsen dækket ind. 
Med hensyn til passageransvar når vi har betalende gæster med så har DIF lavet et rigtig godt 
stykke arbejde med det, og udvidet den forsikringsdækning der er for idrættens forsikringer, så 
hvis der opstår noget i det her grå sone mellem klub og erhverv, så er man dækket på Idrættens 
forsikringer. Så der er ingen klub i Dansk Sportsdykker Forbund eller Dansk Sejlunion, eller for 
den sags skyld noget som helst andet under Danmarks Idrætsforbund der behøver at spekulere 
på passageransvar, og resten af det ansvar vi er dækket af Idrættens forsikringer, I kan have ro i 
sindet, I kan gå ud og lave andet end strand dyk, Michael. 
Det er rigtigt det har ikke været der så længe, det har været en hår forhandling at få det med, 
men det er der nu. 
 
Johnny, Slagelse Sportsdykkerklub 
Hvordan har i tænkt Jer ar komme ud over søen med hensyn til, vil i bruge facebook eller mail? 
 
Ole 
Vi har selvfølgelig facebook, DSF facebook, der er også klubudsendelser, vi vil køre på alle de 
tangenter som vi kan for at få klubberne i gang med at lave nogle overvejelser om at lave sådan 
nogle events her. Det er smadder hyggeligt at lave dem. 
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Dirigent 
Ja det er så ikke alle der er på facebook, men det er sådan det er                       
     
Jesper nu har I lavet et nyt tiltag og prøvet at ændre det her forslag, nu står der alle type dykke-
re, det er ikke det der kommer frem her, det her var for flaskedykkere. 
 
Jesper Risløv 
Det er netop fordi at vi ikke har nogen interesse i at lukke det fast i, at det kun skal være for 
vragdykkere f.eks., men vi har også den holdning, er det et arrangement der bliver lavet, og det 
er lige netop det, at det er et arrangement kun for vragdykkere, det er fint nok, det kan vi godt 
rumme i forbundet, men vi skal også bare have noget der tilgodeser dykkeren med en enkelt 
flaske og måske dykker fra en strand engang imellem, eller hvordan det nu er. Det behøver ikke 
at være sådan så et arrangement er for alt og alle, høj og lav i ellers en samlet pulje, men det skal 
bare være noget henover året der er for alle. 
Jeg har ikke noget imod, at hvis vi dykker på et vrag, og hvid der bliver lavet en tur til erusund, 
jamen hvorfor skulle der så ikke være fridykkere med, eller undervandsjægere, det kan jeg ikke 
se et problem i, men der stod i forslaget at det var flaskedykkere.  
   
 
Hans Jessen Hansen 
Jeg vil sige til denne bemærkning, det er, at hvis man er vragdykker, så er man jo også flaskedyk-
ker, man er primært flaske dykker, man interesserer sig for et emne, det kunne være vrag, eller 
det kunne være biologi, eller det kunne være alt muligt andet. Det jeg egentlig ville sige her, det 
er med hensyn til det juridiske der. Er der nogle specielle regler for at have gæster om bord, som 
f.eks. ikke er medlem af en klub der er medlem af forbundet? 
 
Stig Lyngby 
Det er et åbent spørgsmål, er der nogle specielle spørgsmål for hvad.  
 
Hans Jessen Hansen 
Jamen jeg tænker på at du snakker om det juridiske med hensyn til ansvar af dykker der var om-
bord, fordi DIF havde nogle ændrede regler, og nogle forsikringer og et eller andet, men hvis der 
kommer nogen med på de der event, som hverken er medlem af en klub, eller ikke er medlem af 
DSF. 
   
 
 
     
Stig Lyngby 
Lad mig prøve at svare kort. Udløber af Præstø ulykken hvor der var en masse unge mennesker 
der kom til skade og en lærer der druknede, der blev der indført det der hedder passageransvar 
på kommercielle aktiviteter, man manglede bare lige at klarlægge hvornår det er kommercielt, 
hvornår er det fritid, og der er en grå sone, og der var så en årrække hvor man ikke rigtig vidste 
hvad man skulle gøre. Den er nu lagt helt død, den er lukket. Den går sone er dækket på Idræt-
tens forsikring hvis der kommer en sag. Jeg ved ikke om jeg har svaret på dit spørgsmål? 
Det er ligegyldigt hvad man er for en passager, om man så er fra Mars, det er ligegyldigt. 
Det er dækket på Idrættens forsikring. 
 
Heinrich, Helgoland 
Det er slet ikke relevant det her for de events vi laver det er kun for DSF medlemmer. 
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Stig Lyngby 
Nu er det jo sådan, at bare fordi man sidder i bestyrelsen behøver man jo ikke være enig om al-
ting, og det er kun for DSF medlemmer, hvis jeg skal være helt ærlig så hører det sådan lidt forti-
den til ikke. 
Nu vil jeg godt have lov til at tale, for det er mig der har taletid lige nu. 
Det er sådan at hvis vi gerne vil vise de andre hvor gode og dygtige vi er til at gøre de her ting, 
Hvordan gør vi det så, ved at holde dem udenfor eller ved at lukke dem ind. Det var bare det. 
 
(Her blev lige sagt noget uden mikrofon) 
 
Søren Arnvig 
Det var lidt det samme, kan vi ikke bare lige holde det til Dykkerudvalget, jeg synes det er et godt 
initiativ, men 75.000, det er jo en ramme at arbejde med, jeg synes bestyrelsens forslag, eller 
ændringsforslag det er, det virker meget fornuftigt, og der står til glæde for aktive dykkere, der 
tilstræbes, så hvis der nu er en event som er skattejagt oppe på Tisvildeleje eller tilsvarende, så 
kan der jo både være flaskedykkere og snorkeldykkere og alle mulig andre med til det. 
Så lad os holde det til det, juniorer for den sags skyld også. 
Der står tilstræbes og det synes jeg vi skal holde fast i, så fuldstændig støtte til forslaget. 
Så kunne vi vel bare stemme om det, kunne vi ikke? 
 
 
 
Ole 
Grunden til at vi gerne vil opponere bare en lille bitte smule over det her, det er at så lige pludse-
lig så har vi nogle events for i princippet noget fiskeri, UV-Jagt som skal køres ind under Dykker-
udvalget. Det kunne man egentlig godt lave, men det er ikke vores hensigt med det i det her ud-
valg. Det er for flaskedykkere, som er 55 % af vores klubmedlemmer. 
 
Søren Arnvig 
Jeg er ret sikker på at UV jægerne, de får ikke lov til at gå dem der i bedene, bare rolig. 
Så hvis I laver Jeres Events, så er der ikke nogen der kommer og beder Jer om at lave under-
vandsjagtevents, bare rolig. Det kommer ikke til at ske, men inviter dog en snorkeldykker hvis 
det er fra stranden. 
 
Ole 
Forslaget går på at man kan melde ind med et event, UV jagere kunne melde ind med en event 
som så ikke ville være dækket i denne her tekst, og det er ikke det vi ønsker. Vi ønsker at tilgode-
se flaskedykkerne. 
 
Dirigent 
Der er 2 forslag på nuværende tidspunkt. 
Det ene det er at stemme om det forslag der ligger fra forslagsstilleren omkring genåbning af 
Dykkerudvalget. Det går igen i det ene og det andet forslag hvad det angår, men præcisere det 
således at de får en økonomisk ramme på 75.000,00. 
Det andet forslag, det er bestyrelsens forslag hvor dykkerudvalget genåbnes men ind i det sam-
me gense system som de andre udvalg er i, hvor der skal udarbejdes en handlingsplan og et Vi 
stemmer om bestyrelsens forslag først for det er det mindst vidtgående i forhold til det fra for-
slagsstillerne.  
Og så stemmer vi for det forslag med de 75.000,00. 
Så bemærker jeg at hvis der så ikke er 10 der ønsker skriftlig afstemning så sker det med hånds-
oprækning.  
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Så har vi 2 optællere der står klar. 
Det vi stemmer om det er det forslag som ligger fra bestyrelsen, genåbne Dykkerudvalget, hvor 
der udarbejdes handlingsplan og budget efterfølgende i forhold at de ryger ind i samme gense 
regler som de andre udvalg. 
 
Alle dem der kan stemme ja for det, vær venlig at række hånden op, klart og tydeligt så selv Mi-
chael kan se det. 
 
6.1. Forslag om dykkerudvalget 
  
76 stemmer for forslaget som bestyrelsen har fremlagt. 
Nogen der stemmer imod det forslag?  
Så vil jeg kigge på forslagsstillerne om de ønsker afstemning om det fremlagte forslag. 
Man kan trække det eller man kan tage en omgang. 
 
Så er bestyrelsens forslag vedtaget med de ændringsforslag der kom.        
 
   
Dirigent: så har vi forslaget: 
 
6.3. Oprettelse af lægefagligt udvalg i forbundet 
 
Der er kommet en indstilling fra formanden: Jesper Risløv, så jeg giver orden til formanden med 
henblik til at motivere forslaget. 
 
Jesper Risløv 
Det kommer sig af, at vi ser behov og en efterspørgsel på nogle gange at have noget lægefagligt  
Ekspertise i forbundet. Vi har selvfølgelig nogle personer vi kan trække på, men jeg synes også 
det er rart nogen gange at have nogen der er lidt tættere på os i forbundet og som vi kan bruge 
på en lidt bredere måde. 
Et eksempel jeg har haft det var en mor til en dreng som havde været ude for en ulykke, og så 
forstod hun faktisk ikke helt den besked hun havde fået fra lægerne, og der brugte vi så en af 
lægerne i det netværk her, til ligesom at sige om de ikke kunne ringe og forklare hende sådan 
helt udefra, hvad det er det er gået ud på, og hvad det er der er sket ud fra det som lægerne har 
sagt med din søn. 
Det er ikke meningen at det skal være en gruppe af mennesker, læger eller fag personer som 
sidder og tager imod opkald fra enkeltmedlemmer som har et spørgsmål, det er ikke det som det 
skal gå ud på. Det skal bruges til sparring til udvalgene, til bestyrelsen når vi får forespørgsler fra 
forskellige kanter og offentlige myndigheder en gang imellem, og det skal bruges af Teknisk Ud-
valg når de har spørgsmål til noget med noget lægeerklæring for at få deres besyv med, og sam-
tidig er der også mulighed for at vi i forbundet kan være lidt på forkant med nogle af de nye ny-
heder og de nye tendenser der er indenfor lægeverden. 
Indtil nu har vi samlet en gruppe af nogen af de mest specialiserede og dygtige indenfor dykker-
lægebranchen i Danmark, der gerne vil stille op til at være med i denne her lille gruppe, og indtil 
videre så har de nævnt at betalingen for det her lille stykke arbejde, det skulle være at de havde 
et opstartende møde, og så om de ikke bare kunne få en god middag, og derfor så har jeg søgt 
om 2.000,00 som tages fra diverse møder i bestyrelsen, og så bruger vi det på at oprette det her 
Lægefaglige Udvalg som vi forhåbentlig kan få glæde af i mange år fremover. 
 
Dirigent: Spørgsmål, kommentarer til motivationen.        
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Er der tale om er paragraf 34 udvalg på samme niveau som de andre. 
 
Martin, Helgoland 
Er der noget navn på de læger, er det Hyperbar eller er det nogen som man alligevel ser, eller er 
det noget man vil afvente? 
 
Jesper Risløv 
Det er offentliggjort ligeså snart vi har fået et go på det her. 
Det er nogle dygtige læger og det er dykkerlæger, det er også læge indenfor trykkammer, det er 
ikke Hyperbar. 
Hans Jessen Hansen 
Er der nogen formand der vil stille op for udvalget   
 
Jesper Risløv: Ja 
 
Dirigent: Jeg kan henvise til paragraf 34, så er det bestyrelsen der bestemmer det her. 
 
Ole Aggerholm, Silkeborg Frømandsklub 
Er der nogen grund til at det ikke bare kan ligge under Teknisk Udvalg? 
Hvorfor et separat udvalg? 
 
Jesper Risløv 
Det er for dyrt at ligge det under TU. Nej det er fordi at vi ser det lidt i det europæiske verdens 
kontekst, vi ser det for mange af vores kollega forbund rundt omkring i verden der har sådan et 
lægefagligt udvalg, og nogle gange så får vi nogle forespørgsler på hvordan vi gør det her i Dan-
mark, hvordan vi arbejder med det her o.s.v., og indtil da så har det været Flemming, så har det 
været mig der har skullet svare på et eller andet, men nu har vi en gruppe af nogle fag personer 
som vi kan sige med forbundets blåstempling, at sådan ser vi på det her indenfor den viden og 
det kendskab vi har indenfor den      
Dykkerfaglig medicin der er i verden. 
 
Flemming Holm 
Ganske kort: Det forholder sig sådan at vi lige nu der repræsenterer DSF et lægefagligt samar-
bejde her i Europa. Det består af et par og tyve læger og Flemming. Jeg forstår ikke hvad de skri-
ver, men der er ingen tvivl om at de seneste weekender hvor jeg har tilbragt en weekend i det 
Finske forbund, efterfølgende weekend i det Norske forbund, at der foregår meget som kunne 
komme os til gavn. 
Jeg giver et lille eksempel, jeg fandt ud af i den sidste weekend i Norge, at før et dyk, spiser skrå 
eller tager en cigaret, så bliver Jeres hænder 5 grader koldere, så når I starter dykket så er Jeres 
hænder meget koldere, så hvis man slutter af med inden man går i vandet lige tager en cigaret, 
så er der nok en grund til at man fryser om fingrene når man kommer ud af vandet. 
Jeg ved ikke hvor relevant det er, men der er en ting der er helt sikkert det er at kulde ved vi der 
kan fremkalde trykfaldssyge, så der er altså noget viden som vi i dag ikke får taget til os. 
Jeg har anbefalet Jesper at det ikke bliver lagt i Teknisk Udvalg, ikke fordi jeg tror det bliver dyre-
re, men fordi jeg godt kunne tænke mig engang imellem kommer nogle vagthunde også overfor 
Teknisk Udvalg der kan fortælle noget mere fagligt, og være en modspiller til dem. Det er reelt 
også den erfaring som jeg har fået når jeg har talt med mini kollegaer i de andre lande, at der 
helt ned til at der i Belgien der kan lægeudvalget faktisk diske en dykker selvom han er kommet 
med en lægeerklæring andet sted fra.  
Der er en bunke erfaringer som vi kan trække på og lade de her læger komme i nærheden af. 
Det har vi ikke nogen i dag der kan gøre og fagligt.   
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Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub 
Jeg kunne godt tænke mig, at hvis vi vedtager det her udvalg så får det første opdrag og så kigge 
på vores nuværende lægeerklæring. Jeg har lige været til undersøgelser og selv min egen faglige 
læge han, som ikke er dykkerlæge, rystede lidt på hovedet og sagde hvorfor de skal vide det her, 
det giver ingen mening, så måske skulle vi starte med at bede dem om at kigge på den og om 
den måske kan forenkles og helt kan vi klare det med et Ja, Nej, som de fleste andre kan. Lad os 
kigge på det.     
 
 
Nicholai, formand for Teknisk Udvalg 
Jeg ville også være ked af hvis det lå hos mig, så jeg lige pludselig havde ansvaret for de her ting, 
og Søren du ved også godt, jeg nævnte det på instruktørseminaret for en måned siden, at vi er i 
fuld gang med at kigge på at lave om på de her lægeattester, og i den sammenhæng, der tror jeg 
allerede at Jesper har vendt en af de her nye læger i min retning. 
Jeg har også været i kontakt med nogle af dem fra flyver dyk medicinsk udvalg omkring det her, 
men ikke des do mindre er det helt klart en opgave som jeg ikke har lyst til at stå med ansvaret 
for alene, så derfor vil jeg være rigtig glad for hvis vi har et medicinsk udvalg, som kan sikre os at 
vi holder os indenfor det gense medicinske fag. 
 
Dirigent: Så sætter vi det til afstemning. 
Hvor mange stemmer for? Hvor mange stemmer imod? 
Det er et Lægefagligt udvalg vi etablerer nu. 
Det er en flertalsbeslutning. 
 
Så er forslaget vedtaget.         
 
Så går vi videre i dagsorden og det er punkt 7. 
Jeg skal sige at jeg er inhabil for jeg er formand for Appeludvalget. 
Der tages et kvarters kaffepause så vi mødes igen 20 minutter i kl. 16. 
 
7. Valg til Appeludvalget 
  
 Følgende blev genvalgt  
 Allan Sørensen 
 Poul Jensen 
 Carl-Aage Arnoldus 
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8.                  Valg til bestyrelsen 
 
Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
 
  
8.1.                 Næstformand for 2 år 
 Carl E. Tronhjem, Slagelse Sportsdykkerklub.  
   
8.2. Økonomiansvarlig for 2 år 
 Stig Lyngby. Odsherred Dykkerklub 
                                                                                                                                                                                                                                                            
8.2. Bestyrelsesmedlem 2 for 2 år 
 Jens Næsted, Roskilde Frømandsklub blev valgt 
 
8.3. Bestyrelsesmedlem 4 for 2 år 
 Jesper Andersen, Frømandsklubben Neptun 
    
8.4. Suppleant for 1 år      
                    Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub 
 
8.5. Suppleant for 1 år 
 John Møller Nielsen, Horsens Dykkerklub 
 
 
9.  Eventuelt 
  
Her er ikke noget ordret referat. 
Der blev talt om uddannelsespakker, om de certifikater hvor der ikke er materialer med. 
 
Forsikringer: Det blev oplyst at de ligger på DSF WEB. Både DSF forsikring og DIF forsikringerne. 
 
Medlemskort: Det er et forsikringsbevis. Måske om det kunne laves på en anden måde. 
 
Opfordring til kun at vi har CMAS dykkere. DSF er et forbund for alle dykkere. 
 
UV-Jagt arbejder på sagen om UV-Jagt om natten. 
 
Allerød Dykkerklub takkede UV-Jagt for deres arbejde og gode branding. 
 
Ordet blev givet til Jesper. 
Tak til Allan Sørensen for at påtage arbejdet som dirigent. 
Tak fordi I kom og deltog i den gode debat. Send Jeres historier så vi kan få dem ud til så mange 
som muligt.  
 
Herefter: God tur hjem. 
Hilsen Jesper Risløv 
  
  

    


