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Bestyrelsesmøde 09-2003

Referat af bestyrelsesmødet
søndag den 19. oktober 2003 kl. 1600 – telefonkonference
Sager til behandling:
4. Budget 2004 og aktiviteter til kursuskataloget
5. Ansøgning om PC til finne- og apparatudvalget
6. Nordisk samarbejde – Teknisk Udvalg
7. Branding af Dansk Sportsdykker Forbund
8. Ekstrabevilling til uv-rugby landsholdene
9. DSF medlemskategorier
10. Certificering af dykkere med handicaps eller lidelser
På mødet deltog:

Jan Ivar Pinndal (JIP)

Michael A.S. Hansen (MASH)

Carsten E. Woetmann (CEW), referent

Kim A. Hansen (KAH)
Afbud:






Jørn Christoffersen (JC)
Kim Saaby (KS)
Torben Tang (TT)

Michael B. Sørensen (MBS)

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

ad 1. Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsordenen

ad 2. Dagsordenen blev godkendt.

3.

Budgetopfølgning
SL giver en kort redegørelse over den økonomiske situation i
DSF.

ad 3. SL deltog ikke. Den af sekretariatet fremsendte
regnskabsstatus blev taget til efterretning.

Til drøftelse.
4.

Budget 2004 og aktiviteter til kursuskataloget
På baggrund af det fremsendte budgetmateriale skal aktiviteterne godkendes, så det kan trykkes i kursuskataloget for
2004. Endelig godkendelse af budgettet sker på møde 102003.

ad 4. Af hensyn til kursuskataloget forberedes
budgetterede aktiviteter, så de er klar umiddelbart efter møde 10-2003. Dog med forbehold for
den endelige behandling af budget 2004.

Til drøftelse.
5.

Ansøgning om PC til finne- og apparatudvalget
Finne- og apparatudvalget søger om tilskud eller lån til bærbar
computer til Tommas Salomonsen.
Den bærbare skal bruges til:

Referatskrivning under årsmøde og udvalgsmøder mv.

Til stævner som DM, udtagelsesstævne, træningslejr
og løbende bogføring af stævneudgifterne
Ved diverse omposteringer kan vi nok selv finde 5.000 kr. i vores budget for 2003 til købet. Det vil sige, at vi reelt søger om
en ekstrabevilling på 7.000 kr. til købet.
En af grunden til at jeg søger, er også den at:

Jeg har ikke nogen computer derhjemme mere, da jeg
er flyttet hjemmefra.

Jeg er studerende. Skal ud på skolen, hver gang jeg
skal lave noget EDB arbejde. Og jeg mener ikke, jeg
kan opfylde min formandspost uden en computer.
Indstillet af Finne- og Apparatudvalget

ad 5. Tommas Salomonsen, F/A, får ny PC i udlån,
eller muligheden for tilskud til køb af egen.

6.

Nordisk samarbejde – Teknisk Udvalg
Set i lyset af genopstået nordisk samarbejde, er der på TU-niveau arrangeret møde den 13. til 14. december 2003 i Göteborg. TU ønsker at spørge bestyrelsen om de ønsker nogen
repræsentant med? (Så vidt jeg er orienteret deltager en fra
den svenske bestyrelse).

ad 6. KS deltager i Göteborg, da der også deltager
bestyrelsesmedlemmer fra de øvrige nordiske
lande.
TU får en tillægsbevillings på kr. 2.000 pr. person til max. 4 personer (inkl. KS) deltagelse på
nordisk møde i TU regi.

TU deltager med Henrik Meyer Rasmussen, Jan Rasmussen
og evt. Ivan Maimann eller en anden tredje person.
Idet denne aktivitet ligger ud over indeværende budget, ønsker
TU at ansøge bestyrelsen om et rammebeløb på kr. 2.000 pr.
deltager til at dække de udgifter som TU måtte have for at
deltage i arrangementet.
Til godkendelse.
Indstillet af Teknisk Udvalg
7.

Branding af Dansk Sportsdykker Forbund
I forbindelse med den samlede branding af DSF har TU en forespørgsel angående udgifter til forbundsinstruktøruniform.
Tanken er, at hver forbundsinstruktør, sikkerhedsrepræsentant
og medlem af TU får tildelt 1 stk. poloshirt og 2 stk. T-shirt med
DSF-logo, titel samt navn (hvor det er muligt).
TU har fået at vide af CEW, at disse trøjer skal fremskaffes
gennem kontoret for at sikre ensartethed. Det var dog ikke helt
klart med hensyn til betalingen. TU forstod det således, at DSF
betaler for trøjerne og TU (afsat kr. 6.000,- i budget) afholder
udgifter til tryk.
TU ved ikke helt, hvorledes de skal forholde sig i sagen. Ved
sidste eller forrige bestyrelsesmøde fik TU at vide, at alle udgifter til instruktørtøj i 2003 ville blive dækket af DSF og ikke
TU midler.
For at få en ide af omkostningerne herved, så er der ca. 40 aktive forbundsinstruktører (ca. 35 hvor navn skal trykkes og ca.
5 uden trykt navn (kan evt. bruges til nye forbundsinstruktører)), 8 medlemmer af TU og 11 sikkerhedsrepræsentanter.
Indstillet af Teknisk Udvalg

ad 7. TU har mulighed for at indkøbe tøj i henhold til
budget 2003. Indkøbene skal foregå indenfor
nedenstående rammer.
Hvert udvalg budgetterer hvad de vil bruge på
branding i 2004.
Tøjet indkøbes af udvalget gennem sekretariatet. Forbundskontoret indkøber til lager:

T-shirt, sort med logo påtrykt højre ærme.

Sweatshirt, sort med ”Organiseret dykning er sikker dykning” broderet på højre
ærme og Dansk Sportsdykker Forbund
broderet på venstre bryst.

Polo-shirt, sort med logo påtrykt højre
ærme og logo på venstre bryst.

Fleecejakke, sort/grå (98 Anthracite
KLUNTZ) med ”Organiseret dykning er
sikker dykning” broderet på højre ærme
og ”Dansk Sportsdykker Forbund” broderet på venstre bryst. (i første omgang en
prøve)
De forskellige udvalg kan derudover trykke og
brodere på tøjet som de ønsker.
Der indkøbes ikke nye caps før de gamle er
brugt.
Ny standard for brevpapir og visitkort fremsendes til godkendelse på møde 10-2003.

8.

Ekstra bevilling til uv-rugby landsholdene
Landsholdene (specielt herrelandsholdet) har kraftigt overskredet deres samlede budget for træningssamlinger, og der
er derfor ikke flere budgetmidler til resten af året. Udvalget søger derfor om en ekstrabevilling på 20.000 kr. til afholdelse af
landsholdstræninger i slutningen af andet halvår 2003.

ad 8. Endelig beslutning afventer afklaring af
regnskabet for VM 2003 samt en plan for, hvad
en ekstrabevilling skal bruges på.

Indstillet af Uv-rugby
9.

DSF medlemskategorier
I dag er der i mange klubber forskellige systemer for at undgå
dobbeltbetaling af kontingent til DSF (omgåelse af reglerne) og
i nogle klubber skipper man det ekstra kontingent uden at
medlemmet ved det. Det har længe været en sag, som medlemmerne ikke har kunnet se logikken i, og med forsikringerne
er det naturligvis kommet op igen. Dobbelt medlemskab af
Forbundet kan dog løses på følgende måde:
Vi ændrer overhovedet ikke på den måde vi registrerer medlemmer i dag. Men vi giver medlemmer med dobbelt medlemskab af DSF muligheden for at ansøge om et ”kontingenttilskud” Dette kontingenttilskud kunne så beløbe sig til det beløb
som medlemmet havde betalt, udover hans ”ene” medlemskab
– indmeldelse gebyret og pris for medlemskort.
Det er derfor helt op til det enkelte medlem, at få pengene retur. De skal fortsat være registreret via deres forskellige klubber og havde indbetalt kontingentet. Denne ansøgning skal
ske hvert år, da der sker ændringer hvert år.
Fortsættes…

ad 9. God ide som skal gennemføres. JIP afklarer
med DIF, om vi må støtte særligt aktive medlemmer af forbundet på denne måde uden at
komme i konflikt med DIF.
Det vil koste omkring 30.000 kr. pr. år.
CEW skriver et indlæg omkring dobbelt medlemskab af forbundet til næste nummer af
Sportsdykkeren.

(fortsat)
På denne måde fjerner vi nødvendigheden af mange omgåelser af kontingentsystemet, tilfredsstiller mange aktive i Forbundet og gavner arbejdet på tværs af klubberne.
Af ansøgningsskemaet (vi laver en formular) skal det fremgå –
foruden navn, adresse og DSF-nummer – hvilke klubber medlemmet har betalt DSF kontingent for.
Dette system er nemt og ikke i konflikt med nogen regler, da vi
sætter ”Kontingenttilskuddet” / ”Støtten til særlig aktive medlemmer” under nye tiltag som en udgift.
Til drøftelse.
Indstillet af Carsten Woetmann
10.

Certificering af dykkere med handicaps eller lidelser
Der er et stigende antal ”ikke standard dykkere”, der gerne vil
dykke.
Eksemplet en person der er døv; den pågældende dykker
glimrende, men kan i sagens natur ikke få et vanligt CMAS-bevis, og vi bliver nødt til at opfinde et andet.
Det kan være personer med en lidelse der her og nu ikke er et
problem, men som forventeligt kan blive det indenfor en årrække.
Det næste der presser sig på er sukkersygepatienterne. Det
må det ikke hedde mere, så nu hedder det en person med diabetes.
DAN har en stor database uden uheld for disse dykkere, og
det er ikke så mærkeligt, når der primært er tale om frivillig
indberetning. Ved EUBS konference i København for nylig, var
der et symposium angående diabetes og dykning. Der er blevet dannet en konsensusgruppe, som vil udstikke rekommandationer. Gruppen består af Ole Hyldegaard, Bent Jessen m.fl.
Jeg var selvfølgelig til mødet - ganske vist ikke indbudt - ej
heller var DSF, så vidt jeg ved, hvilket kan undre.
Jeg synes, at vi skal være på forkant og komme med et udkast
til diabetesdykning hos DSF. Men det kræver, at vi kan tidsbegrænse beviser, og at vi gør de enkelte klubber ansvarlige for
at folk dykker med godkendte beviser i deres klub.

ad 10. Vi må gå positivt ind i arbejdet med denne
persongruppe.
På førstkommende møde skal bestyrelsen have
en drøftelse af fremtidsperspektiverne set fra en
lægelig synsvinkel.

Sagen er på dette møde til kommentering. På næstkommende
møde vil sagen blive drøftet mere indgående.
Indstillet af Michael Lohmann, DSF læge
11.

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

ad 11. Siden Sidst:
 Tillægsforsikringer til Dansk Sportsdykkerforsikring kan allerede tegnes nu (mandag).
Der er link på forsiden af hjemmesiden – ellers ring til sekretariatet.
 CMAS skal gøres opmærksom på, at vores
forslag skal fremsættes. JIP kontakter
CMAS ASAP.
 Ungdomsudvalget gør opmærksom på
deadline/mangler i Sportsdykkeren? CEW
undersøger.
 Procesforløb ”Ungdomsvenligt forbund” som
indlæg på næste møde (JC).
 Ungdomslederseminar CEW deltager. JC
sender et oplæg.
 JC udarbejder et oplæg omkring skattefri
godtgørelser.
 Sportsdykkeren udsender snart en DSF plakat til alle klubber. Plakaten bruges også på
messen til januar.
 JC vil gerne arbejde med ophævelsen af uvjagt forbudet i Øresund. Er nævnt i målet for
miljøudvalget for 2004.

PGSTRUK er ved at være færdig med deres
arbejde.

Mødet i Køge den 13. november 2003 med
de 5 klubber. JIP og KS deltager.
Mødet blev hævet kl. 1735.

