Til:

Bestyrelsen
Kreds- og udvalgs medlemmer
Klubber under DSF

REFERAT
AF
BESTYRELSESMØDET
21. marts 2002
Odense

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Godkendelse af kreds- og udvalgsmedlemmer:
Kreds 3:
Jørgen Nilsen fra Moby Dick, Morten Dam Mortensen fra Frømandsklubben Neptun
og Susie Møller fra Odense Frømandsklub.
Alle 3 godkendt, bestyrelsen ønsker dem velkommen og ser frem til et godt
samarbejde.
TU:
Mogens Braae fra P.I. og Greve Sportsdykkerklub, godkendt og bestyrelsen ønsker
ham velkommen i TU.
3. Godkendelse af nye klubber:
Dykkerklubben Deep Blue fra Viborg, hvis klubben opfylder kravene i forbundets
vedtægter er den godkendt når Ordens & amatørudvalget har godkendt deres
vedtægter. Velkommen til.
Dykkerklubben Flyderne fra København, hvis klubben opfylder kravene i
forbundets vedtægter er den godkendt når Ordens & amatørudvalget har godkendt
deres vedtægter. Velkommen til.
4. Forslag til Repræsentantskabsmødet:
Ændring af § 28: Da bestyrelsen ofte har været i den situation, at der ikke var 7
medlemmer i bestyrelsen, men kun 5 og ingen suppleanter, har det været et problem
at tilrettelægge bestyrelsesmøder m.v., idet det var en nødvendighed, at hele
bestyrelsen kunne deltage i møderne. Bare en (1) af bestyrelsen meldte forfald, var
bestyrelsen ikke beslutningsdygtig i henhold til forbundets vedtægter. Bestyrelsen
håber og forventer selvfølgelig, at bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet igen
består af 7 personer, men for at tage højde for alle eventualiteter, har vi forslået
ændringen af § 28.
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5. Ændring af §§ 18 og 26: Bestyrelsen foreslår teksten ændret i begge paragraffer,
således af vedtægterne ikke længere opererer med begrebet kasserer, men fremover
med en økonomiansvarlig. Denne ændring er i samklang med DIF.s vedtægter og
ordlyden i samme.

Ændringer i §§ 15, 16, 18, 20, 21, 30, 43 og 44: Bestyrelsen foreslår teksten ændret i
disse paragraffer, så de bliver i overensstemmelse med ordlyden i DIF.s vedtægter.
Der er endvidere rettet nogle ”sætternissefejl”. I § 30 har bestyrelsen valgt at indføje
vedtagelsen fra sidste repræsentantskabsmøde om, at også klubberne skal have
tilsendt referaterne fra bestyrelsesmøderne.
Ændring af § 15: Bestyrelsen ønsker at få en præcis formulering af hvem, der skal
skrive under på forslag til repræsentantskabsmødet. Forslagene bør endvidere
fremsendes på officielt klubpapir. Grunden er, at en del forslag fremsendes på
”blankt” papir og med en ulæselig underskrift. I værst tænkelig tilfælde kan der
fremsættes forslag i en klubs navn, uden at klubbens bestyrelse er bekendt med
forslaget.
Ændring af § 5 og i medfør heraf, lade tillægget om æresnåle udgå. Bestyrelsen
har længe haft et ønske om, at kunne påskønne medlemmer, som har gjort et stort
arbejde i deres klubber eller i forbundsregi. Der har indtil nu kun været mulighed for
at tildele forbundsæresnål eller gøre pågældende til æresmedlem. Bestyrelsen har
derfor ønsket at udvide muligheden for tildeling af æresbevisninger. Med hensyn til at
flytte reglerne for tildeling fra at være et tillæg til at en del af forretningsordenen, er
for at lette justeringer i fremtiden.
Forslag om uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter: Fremsat af Horsens
Dykkerklub.
Bestyrelsen synes, at forslaget er positivt, men umiddelbart mener vi ikke, at der i
forbundet er basis for at lave en egentlig uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter.
Bestyrelsen anser forslaget for at bringe DSF på kant med arbejdstilsynet og andre
offentlige myndigheder. Yderligere finder bestyrelsen, at hvis der bliver lavet en
sådan uddannelse, er sikkerhedsrepræsentanterne fremover et sikkert bytte for diverse
advokater i forbindelse med sagsanlæg.
Forslag til indholdet i uddannelsen af sikkerhedsrepræsentanter: Fremsat af
Horsens Dykkerklub. Se kommentarerne ovenfor.
Bestyrelsen kan gå ind for, at TU forbedrer den uddannelse af
sikkerhedsrepræsentanterne som findes i dag.
Forslag til ændring af regler af bestemmelse for opretholdelse af CMAS
instruktør certifikater: Fremsat af Aalborg Svømmeklubs Sportsdykkerafdeling.
Bestyrelsen kan ikke gå ind for forslaget, idet de krav der er nu har været gennem en
meget grundig debat på de sidste 2 repræsentantskabsmøder. Endvidere ser
bestyrelsen ikke nogen mulighed for kontrol af: ”været aktiv instruktør i klubregi i
minimum 2 i år af certifikatets gyldighedsperiode”. Taler man her om 2 år = 734 dage
eller 2 år = 2 uddannelseshold eller hvad. Hvordan forestiller man sig en kontrol af
dette ? Navn på bestilling af certifikater eller hvad ?

Forslag til ændring af praksis for medlemsregistrering i DSpF. Fremsat af UVRugbyudvalget.
Bestyrelsen kan ikke gå ind for forslaget, idet det strider mod hele ånden i DSF, hvor
man betaler kontingent i de klubber, hvor man dyrker idræt og har et socialt
fællesskab. Forbundets klubber optages med samtlige aktive medlemmer og dette sker
for at ingen kører på ”fribillet” i fællesskabet . Bestyrelsen finder ikke, at der vil være
nogen reel mulighed for at kontrollere om spillerne er medlem af forbundet via en
klub, ligesom muligheden for at holde tal på reelle klubhold er væk. En konsekvens af
forslaget kunne være, at der i teorien og på papiret pludselig var 20 klubhold med
tilsammen 300 spillere, men at der reelt kun var tale om ganske få spillere, der blot
figurer i mange klubber.
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet (DSF sikkerhedsreglers
vejledning) Fremsat af Rene Olsen fra KDC.
Et forslag til ændring af vejledningen.
Bestyrelsen kan ikke gå ind for forslaget, idet det ville medføre, at en del af
vejledningen pludselig bliver en del af sikkerhedsreglerne. Vejledningen er
udfærdiget af TU som et tillæg og skal derfor ikke nødvendigvis behandles på et
repræsentantskabsmøde. Endvidere kan bestyrelsen udfra det fremsendte ikke se om
det er klubben, der har fremsendt forslaget. Forslagsstilleren er skriftlig blevet gjort
bekendt med bestyrelsens holdning til selve forslaget. Klubbens formand blev
telefonisk kontaktet i forbindelse med bestyrelsesmødet. Han blev gjort bekendt med,
at forslag skulle være forsynet med klubformandens underskrift og helst fremsendt på
officielt klubpapir. Han ville vende forslaget med sin bestyrelse og hvis klubben
ønskede forslaget fremsat på repræsentantskabsmødet, ville han fremsende det på
klubpapir og med formandens underskrift.
Forslag til ændring af CMAS et stjernet dykker: Fremsat af Neptun Dykkerklub.
Bestyrelsen kan ikke gå ind for forslaget af flere årsager. I Danmark vil det være
nærmest umulig at finde et ”sikkert åbenvands område med en dybde på 18 meter”.
Den anden del af bestyrelsens betænkeligheder er, at forslaget fra Neptun pludselig
vil gøre vejledende teori- og praktiklektioner bindende og obligatoriske for en CMAS
et stjernet uddannelse.
Hvad angår motivationsdelen fra forslaget, kan bestyrelsen kun henvise til forbundets
vedtægter, hvoraf det fremgår på at DSF bygger på CMAS.s uddannelses systemer og
bestyrelsen har ingen intentioner om at lave om på dette. Bestyrelsen henholder sig
derfor alene til DSF.s CMAS uddannelse og har ingen interesse i, at CMAS elever
tager videregående uddannelser i andre uddannelsessystemer.
6. Anmeldte sager:
Assistance ved ulykker: Arne Haugaard har tilbudt sin hjælp, som supplement til
Falcks krisehjælp. Da bestyrelsen ikke har modtaget klager over niveauet af Falcks
krisehjælp, takker vi venligt nej til tilbuddet.
Klubber som ikke har betalt kontingent:
Bestyrelsen er indstillet på at klubber, hvor betalingsfristen er overskredet (forbundets
vedtægter § 14) og som ikke har reageret på rykkere, anses som udmeldte af
forbundet. Fornyet indmelding kan ske i henhold til vedtægternes § 14.

Jagtudvalget: Kasserer og sekretær er fra en klub, som pr. 21.03.02 ikke har betalt
kontingent til DSF. Hvis forholdet ikke bliver bragt i orden inden mandag den
25.03.02, er udvalget igen sat under administration, indtil der kan findes folk til
udvalget.
Finne&apparatudvalget: Der er nu kun 2 af udvalgsmedlemmerne, som er medlem
af en klub under DSF. Formanden og sekretæren ses ikke at være medlem af en klub
under DSF. Hvis forholdet ikke bliver bragt i orden inden mandag den 23.03.02, er
udvalget igen sat under administration, indtil der kan findes folk til udvalget.

7. Eventuelt
Poul Jensen
Aborg den 22.03.2002

