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Referat af bestyrelsesmødet
fredag den 19. september 2003 kl. 1900 i Odense
Sager til behandling:
5. Ansøgning om indkøb af Side Scan Sonar
6. Dansk Sportsdykkerforsikring
7. Markedsføring af Dansk Sportsdykker Forbund
8. International CMAS sommerlejr 2004
9. Nitroxuddannelse i Dansk Sportsdykker Forbund
10. SCR (semi-closed rebreather) efteruddannelse
11. CMAS generalforsamling 2003
På mødet deltog:

Jan Ivar Pinndal (JIP)

Michael A.S. Hansen (MASH)

Carsten E. Woetmann (CEW), referent

Kim Hansen (KH)
Afbud:








Jørn Christoffersen (JC)
Kim Saaby (KS)
Stig Lyngby (SL)
Ingelise Knudsen (IK), sekretariatet

Michael B. Sørensen (MBS)
Torben Tang (TT)

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

ad 1. Godkendt uden bemærkninger.

2.

Godkendelse af dagsordenen

ad 2. Godkendt uden bemærkninger.

3.

Budgetopfølgning + budgetmøde
SL giver en kort redegørelse over den økonomiske situation i
DSF. Herunder drøftes også de foreløbige ønsker til budget
2004.
Videre behandles følgende økonomisager:

ad 3. Første udkast til budget 2004 blev drøftet. I den
forbindelse skal følgende føres til referat:

3.1. Økonomisk garanti
Økonomisk garanti i forbindelse med Kon-tikis lån hos DIF.
Lånet skal bruges til køb af båd.
Garantien er på kr. 75.000,3.2. Kursuskatalog
Grundet at dette års kursuskatalog først udkom med februarnummeret indeværende år, og da kursuskataloget for 2004
kommer med decembernummeret, så vil der være en merudgift på posten til kursuskatalog i 2003.
Tillægsbevilling på kr. 40.000,-




Alt materiel indkøbt i DSF er til brug i hele
Forbundet, uanset hvilket udvalg som ønsker at benyttes sig af materiellet.
CEW kontakter Arkæologisk udvalg og
hjælper udvalget i gang med aktiviteter i
2004.

3.1. Garantien tiltrådt.
3.2. Bevillingen tiltrådt.

Til drøftelse.
4.

Godkendelse af udvalgsmedlemmer
Følgende indstilles til godkendelse i de respektive udvalg:
4.1.

Henrik R. Zebis (Tour Dyk), Reaktionsudvalg.
Indstillet af Jan Ivar Pinndal

ad 4. Henrik R. Zebis er godkendt.

5.

Ansøgning om indkøb af Side Scan Sonar
Arkæologisk Udvalg ansøger om en tillægsbevilling på kr.
54.000,- på indeværende budget, til indkøb af en Side scan
sonar – fremtidens redskab for sportsdykkerklubber.
Præsentationen af den ønskede sonar med behov for tilbehør
kan bestyrelsen se på den fremsendte PowerPoint præsentation. I korte træk er det som følger:
Dual frequency Sport Scan – c/w 75 feet of tow cable and
software: $5,195.00 (med dagens kurs kr. 37.000).
En gammel bærbar PC – evt. en af dem der fylder en lille
kuffert, en af de gamle slæbbare. De må være ekstremt billige
brugt, den skal bare minimalt kunne klare Windows 95.
GPS modtager – en håndbåren koster ca. kr. 2000 (den fra
speedbåden kan måske bruges) + et kabel, der kan laves for
et par hundrede kroner.
Vandtæt kasse – Kim Hermandsen er helt vild i varmen for at
komme i gang med snedkeriet.
Akummulator 12 volt
Sonar Web Mosaic Software available: $1,990.00 (kr.
14.199)
Hvad kan dette program??

ad 5. Bestyrelsens vurdering af et sådan indkøb er, at
der mangler bredde i anvendelsen af en Side
Scan Sonar, og der er tvivl ”manpower” er til
stede i udvalget p.t.
På denne baggrund kan bestyrelsen ikke imødekomme ansøgningen på nuværende tidspunkt.

Man kan overskue, hvordan man sejler, evt. indsat i Det Levende Søkort og position kan findes ved at pege på genstanden på sonarbilledet. Uden dette program, har man kun positionen på midterlinien, og skal selv beregne position ud af den
registrerede sejlretning.
Kim Hermandsen vil gerne være teknisk mand i arkæologisk
udvalg, og gerne arrangere kurser i brugen af sonaren. Apparatet er for sart til udlån, men han/vi påtænker at besøge de
klubber der ønsker et scan/kursus i virkemåde og anvendelse.
Kim er ude næsten hver weekend, så det passer ham udmærket.
Til drøftelse.
Indstillet af Arkæologisk Udvalg
6.

Dansk Sportsdykkerforsikring
Den endelige aftale ligger nu klar og materiale er sendt ud til
klubberne. Videre er der indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 4. oktober 2003 kl. 1300 i Odense
Congress Center.
Der ønskes en drøftelse af den videre information af medlemmerne.
Indstillet af Stig Lyngby og Kim Saaby

ad 6. Der er modtaget en række gode spørgsmål og
tilbagemeldinger fra medlemmerne.
En generel ting er dog policens ordlyd, hvorfor
denne lægges ud på webben og sendes til
klubberne.

7.

Markedsføring af Dansk Sportsdykker Forbund
I forlængelse af beslutning på møde 07-2003, er der foretaget
en nærmere sondering af mulighederne.

ad 7. Der blev givet en kort orientering af CEW. Der
afholdes et møde mellem Karsen Hansen, KS,
JC, Henrik (TU) og CEW omkring nyt design til
forbundet ASAP.
Endeligt blev det besluttet, at al markedsføring
skal samles i én gruppe i budgettet for 2004.

Til orientering.
Indstillet af Carsten E. Woetmann
8.

International CMAS sommerlejr 2004
I forlængelse af beslutning på møde 07-2003 har Ungdomsudvalget undersøgt forholdene omkring en international sommerlejr sammen med CMAS Youth Commission. Dette var ikke
optimistisk.
CMAS har desværre ikke overvejet hvad formålet med lejren
skulle være, ligesom man umiddelbart heller ikke havde tænkt
sig at bidrage til den, hverken fagligt eller økonomisk.

ad 8. Situationen blev drøftet. Bestyrelsen afventer
Ungdomsudvalgets nærmere undersøgelse og
indstilling. Men på baggrund af den nuværende
situation, er det meget tvivlsomt, om der skal
afholdes International Ungdomslejren 2004 i
Danmark.
Eventuelt vil det kunne blive i 2005 i stedet.

Til drøftelse.
Indstillet af Ungdomsudvalget
9.

Nitroxuddannelse i Dansk Sportsdykker Forbund
Efter bestyrelsens ønske om at få udvidet antallet af Advanced
Nitrox instruktører, har TU indstillet, at følge minimumskrav i
CMAS standarder. Det vil sige, at aspiranterne følger med som
hjælpeinstruktører på et Advanced Nitrox kursus sammen med
en træner og hvorefter de kan certificeres.
Indstilles til godkendelse.
Indstillet af Teknisk Udvalg

ad 9. Indstillingen blev tiltrådt.

10.

SCR (semi-closed rebreather) efteruddannelse
Teknisk Udvalg ønsker bestyrelsens godkendelse til at iværksætte CMAS Basic Rebreather uddannelsen under Dansk
Sportsdykker Forbund.
Ligeledes ønskes en godkendelse af den vedlagte lærebog,
som skal anvendes på uddannelsen. Bogen er skrevet i tråd
med den netop godkendte Nitroxhåndbog, så der er sammenhæng.

ad 10. Uddannelsen blev godkendt.
Vedrørende lærebogen udtaler bestyrelsen følgende: ”Det er en fagligt flot bog, men den bør
være mere illustrativ (flere billeder), og der bør
laves nærmere korrektur på teksten.”
Derfor ønsker bestyrelsen at se den endelige
udgave, inden en produktion af bogen bliver
iværksat.

Uddannelsens rammer samt lærebog er vedlagt som bilag 1
og 2.
Indstillet til godkendelse.
Indstillet af Teknisk Udvalg
11.

CMAS generalforsamling 2003
I forbindelse med CMAS generalforsamling 2003, har der været arbejdet med et forslag til professionalisering af CMAS uddannelsessystemet internationalt. Forslaget er vedlagt som
bilag 3.
Forslaget har tidligere været drøftet i bestyrelsen, men nu ligger den konkrete forslagstekst klar.

ad 11. Indstillingen blev tiltrådt.

Sagen skal forløbet således, at minimum 5 lande fremsender
forslaget til CMAS GA, hvorefter det kommer på dagsordenen.
Det forventes at Norge, Sverige, Finland, Irland og Holland
bakker op om forslaget.
Det indstilles hermed, at Danmark også støtter forslaget.
Indstillet af Jan Ivar Pinndal
12.

Eventuelt
Oplæsning af protokol.
Siden sidst i bestyrelsen – hvert enkelt bestyrelsesmedlem giver kort redegørelse.

ad 12. Der ønskes en drøftelse af pædofil-scanning i
Dansk Sportsdykker Forbund på et kommende
bestyrelsesmøde.

