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1. maj 2002
Idrættens Hus

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.


OK for denne gang. Bliver udsendt noget før næste gang.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 04/2002 13. april 2002


Bemærkninger: Uheldig kommentar omkring TU tilbagemelding til bestyrelsen, da det lå
/ ligger en klar aftale mellem udvalg og bestyrelsesrepræsentanten.



Under PKT 5. Deltagerbetaling er blevet indbetalt og bragt i orden.



John Andersen Skawdyk vil godt gi´ det en chance ang. ”Den nordiske UV guide” Der
arbejdes på sagen.



Nordisk UV foto kontaktes via. Søren fra Fotoudvalget for at finde en mulighed.



Vandudsigten? Hvad er det? Opgavn fordeles senere.

Referatet er taget til efterretning.

3. Godkendelse af referat fra Repræsentantskabet den 14. april 2002.


Formanden er glad for at der blev valgt en hel bestyrelse for det næste år.



Hele referatet foreligger ikke endnu i færdig form, da der er en del spørgsmål omkring et
par huller i båndet. Kommer snart til gennemlæsning.

4. Overdragelsesforretning og status på udvalg og kreds:


Når forbundsmateriellet bliver inddraget skal Ingelise have det noteres på kontoret. Fra
hvem det er komme fra og hvem der har fået det udleveret. Forældet forbundsmateriel
inddrages ikke.



Poul Peter vil gerne afslutte sagerne med DSI og Supercart omkring licenserne som han
har fået OK på.



Kreds 1: Fuld kredsbestyrelse.



Kreds 2: Fuld kredsbestyrelse



Kreds 3: Fuld kredsbestyrelse



Kreds 4: Mangler en formand kan blive løst.



Arkæologisk Udvalget: Er klar på opgaven.



Fotoudvalget: Er klar til at forsætte arbejdet



Miljøudvalget: Er stadig glad for opgaven.



Finne- og Apparatudvalget: Er stadig kørende. Har et par emner som udvalget gerne vil
tage op:



UV-Jagtudvalget: Friske på at ”jage” videre.



UV-Rugbyudvalget: Fundet en ny formand. (Søren N.)



Teknisk Udvalg: Mangler en formand. Klaus vil godt ”virke” som formand indtil videre.



Ungdomsudvalget: Jens Ravn og et par af udvalgsmedlemmerne har meddelt at de
trækker sig efter sommerlejren så der kan komme nye kræfter til udvalget.



Redaktionsudvalget: Er under udformning. Redaktøren, Kassereren og sekretæren er
fundet. Der er mange medlemmer som gerne vil være med til at løse om opgaven.

5. Vision og målsætning
a) Ønsker fra klubberne til DSF virke og gøren.


Der er kommet rigtig mange gode forslag fra klubberne som er omdelt til bestyrelsen:
o Organisatorisk: Information og korte ”meldeveje” mellem medlemmer, klubber
og forbund. Positive og imødekommende.
o Praktisk: Info- og lærebogs materiale, hjemmeside VEB, sportens rolle, Nye
uddannelser, indholdsrigt forbundsblad SportsDykkeren. Flere dykkertræf.
Samarbejde mellem klubber. Ny struktur i forbundet.

b) Hvad skal den overordnede vision for DSF være?


Kommunikationsstrategi: Vi har mange muligheder hvad angår forbindelsen til de
omgivende ”samfund” Forslag: et oplæg fra et konsulentfirma. (Behøves ikke at være
særligt dyrt) evt. på næste bestyrelsesmøde. Forbundet skal have en lavere struktur i
fremtiden.



Et forbund for alle dykkere i Danmark. Også andre certifikat typer. TU er i gang med at
afdække problemet. Mere åbenhed i forbundet også i klubberne overfor andre certifikater.
Alle skal føle sig velkommen i forbundet.



Organisation for fritidsdykning (fritidsdykkere og undervandssporten) i Danmark.
o (Organisation for fritids- og sportsdykning i Danmark)

c) Hvilken målsætning skal vi have for DSF


Bestyrelsen arbejder fremad mod ny målsætning.

Overskrifter:


Kommunikationsstrategi med klubben i centrum.



Ungdomsarbejde.



Eliteidræt.



Certifikatintegration.



Sikkerhed.

Bestyrelsen arbejder videre med visionen og målsætningen efter et input ”udefra”. Arrangeres til
næste møde. Stig finder en par datoer hvor det er muligt. Gerne klar inden midten af maj. Der
skal gerne kunne vedhæftes en kort sætning til hver af overskrifterne som er kort og klar i
budskabet.

6. Forretningsorden og administrationsgang
a. Herunder forholdet til pressen. Pressetræning til formanden bl.a. (kursus)


Pressemeddelelser. Ikke kun de få udvalgte medier.



Laver en kommandovej med formanden som den ordførende i forbundet.



Et arbejdsforum for bestyrelsen på WEB. Stig kikker på det.



Hurtige telefonmøder mellem bestyrelsesmøderne. (få truffet nogen beslutninger) Stig
skaffer arbejdsforum på nettet.



Formanden stiller dagsorden via. WEB- forum så bestyrelsen kan følge med i hvad der
indkommende til bestyrelsesmøderne.



Hvilken lovgivning er vi underlagt (forvaltningslovgivning) Vi kører videre med et åbent
system hvad ang. Referater.



Referater bliver udsendt som ønskerne fra klubberne mail eller trykt. Bilag bliver udsendt
til bestyrelsen sammen med dagsordenen ikke sammen med referaterne.



Dagsorden skal ligge klar mindst 7 dage før mødet.

7. Ansvar - og kompetencefordeling
Udvalg:


Hvor meget kompetence / ansvar ønsker udvalget. Forventninger til udvalget.



Et møde / dag sammen med alle udvalgsmedlemmer og bestyrelsen, så de samlede ønsker
kan blive klarlagt. ( En forståelse for hvad mere kompetence / ansvar indebærer).



Stor selvbestemmelse med midlerne i udvalget.



Bestyrelsen skal motivere udvalgene til at udvikle nye ideer og muligheder indenfor
udvalgets område.



Bestyrelsen lægger rammerne og politikken i samarbejde med udvalgene.



Bestyrelsesrepræsentanten skal have mulighed for at deltage i udvalgets aktiviteter /
møder.

Suppleanternes rolle i den nye bestyrelse:


Er meget velkommen til alle bestyrelsesaktiviteter. Kan godt deltage i bestyrelsesarbejdet
med taleret, ikke stemmeret. Alle er valgt af repræsentantskabet. Suppleanterne kan godt
få opgaver i bestyrelsen.

Kontaktpersoner:
Michael:

Jørn:



Klubber



UV-Jagtudvalget



Kreds 1



UV-Rugbyudvalget



Kreds 2



Finne - & Apparatudvalget



Kreds 3



UV – Rugby Piger



Kreds 4



CMAS UV-Rugby:



CEN (i samarbejde med TU og Jan)

Michael Sørensen:

Carsten:



Lærebogsgruppen



Redaktionsudvalget



AH opgaver: Fremtidig struktur i
forbundet.



Pressen

Kim Saaby:

Stig:



Ungdomsudvalget.



Hjemmesiden



Teknisk Udvalg



Kontrakter/aftaler



CMAS TC (Jørgen)



Økonomi



Søfartsstyrelsen



Indkøb

Jørgen Søfeldt:


Historisk Samling

Jan:

Kontoret:


Materiel



Udstilling

Kim Hansen:



Kontoret



Arkæologisk Udvalg



Danmarks Idræts – forbund



Miljøudvalget



Team Danmark



Fotoudvalget



Appeludvalget



Offentlige myndigheder



EUF



Nordiske Lande:



CMAS

8. Aktuelle sager og tanker på hvad vi skal have iværksat.
a) Pressetræningskursus.


Det vil være en fordel hvis alle i bestyrelsen + udvalgsformænd kan deltage. Stig skaffer
en pris.

b) Uddannelse af DSF bestyrelsen.


Jan laver et oplæg.

c) Ny lægeattest – hvor står vi?


Er godkendt.

d) Fremtidig struktur.


Lægges som et punkt til AH ved Michael Sørensen

e) Manglen på instruktører og den svigtende videre - / efteruddannelse af dykkere.


Ligger ved TU.

f) DM i UV-Rugby.


Jørn og Carsten deltager. Er der nogen muligheder for at deltage søndag omkring kl.
15.00?

g) Forsikring af dykkere.


Stig forhandler.

h) Åbent Hus hos Frømandsklubben BLOP, Fredericia. Den 8. maj


MASH kommer. BLOP underrettes.

i) Fridykkerlejr i Norge.


Sættes i SportsDykkeren. Hvis der er interesse laves en fælles tur til Norge?

j) Rebreather Course i Schwiz.


Instruktøruddannelse For instruktører der er rebreatheruddannet.

k) Rebreather kursus i Delfinen.


Gennemførers som et pilotprojekt efter CMAS standart under DSF. Vi får en rapport om
forløbet. HUSK pressedækning.

9. Planlægning af mødevirksomheden frem mod repræsentantskabsmødet 2003.


Jan og Stig planlægger et telefonmøde. Efter 20.00.

10. Godkendelse af kreds- og udvalgsmedlemmer:


Redaktionsudvalget: Henrik Pontoppidan, Carsten Meyer og Kim Hermansen. Godkendt
og ønskes velkommen til forbundsarbejdet.

11. Eventuelt.


MASH deltager i det kommende retsmøde omkring Dykkerinstruktøransvaret.



MASH foreslår en” politikmappe” til brug for alle. Eftersøger også licenser til
computerprogrammer.

Carsten E. Woetmann
Sabro den 2. maj 2002

