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På mødet deltog:

Jan Ivar Pinndal (JIP)

Michael A.S. Hansen (MASH)

Carsten E. Woetmann (CEW), referent

Kim Hansen (KH)

Jørn Christoffersen (JC)
Afbud:







Kim Saaby (KS)
Stig Lyngby (SL)
Ingelise Knudsen (IK), sekretariatet
Torben Tang (TT)

Michael B. Sørensen (MBS)

1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

ad 1.

2.

Godkendelse af dagsorden.

ad 2. Dagsordenen blev godkendt.

3.

Budgetopfølgning
SL giver en kort redegørelse over den økonomiske situation i
DSF. Videre behandles følgende økonomisager:

ad 3. Bestyrelsen blev orienteret om den økonomiske
situation, hvilket gav anledning til en indskærpelse af at økonomiske/politiske beslutninger i
fremtiden skal prissættes.
3.1. Uv-rugby udvalget anmodes om at revidere
deres budget, og indsende forslag til budget for resten af året til godkendelse på
møde 11-2003.
3.2. Det omprioriterede budget blev godkendt.

3.1. Budget 2003 for uv-rugby
Udgifterne til uv-rugby VM i Fredericia er nu udredet af uvrugby udvalgets regnskab.
3.2. Budget 2003 for TU
TU fremsender omprioriteret budget 2003 til godkendelse – se
bilag 1.
4.

Ansøgning om tilskud til uv-rugby
PI Dykkerafdeling er vært ved Champions Cup 2003 i weekenden 28. – 29. november. I den forbindelse inviteres alle nationale uv-rugby mesterhold i Europa til cuppen. I den forbindelse
søges Dansk Sportsdykker Forbund om tilskud – se bilag 2.

Referatet godkendt.

ad 4. Ansøgningen imødekommet.

Uv-rugby udvalgets indstilling er, at ansøgningen imødekommes.
Til drøftelse.
Indstillet af Uv-rugby udvalget
5.

Ansøgning om ompostering uv-foto
Fotoudvalget vil gerne søge om bevilling/tilladelse til ompostering af 10-15.000 kr. til indkøb af en lysbilledprojektor, da den
eksisterende er gået i stykker og ikke kan repareres.
Projektoren benyttes ved konkurrencer til fremvisning af indsendte/vinderbilleder, til kurser og ved foredrag om uv-foto.
Til drøftelse.
Indstillet af Uv-foto udvalget

ad 5. Det blev besluttet, at der skal vedlægges en
konkret beskrivelse samt pris. Projektoren kan
så indkøbes i 2004 som fælles forbundsmateriel.

6.

VM i finnesvømning 2006
Finne/apparatudvalget har et ønske om at VM i finnesvømning
2006 bliver afholdt i Danmark med Dansk Sportsdykker Forbund som vært. I den forbindelse er der tilkendegivelse fra
klubben West-Swim i Esbjerg om deres interesse.

ad 6. Indstillingen tiltrådt.
Bestyrelsens repræsentant i styregruppen bliver
JC. Styregruppen indarbejdes i budget 2004.

Det indstilles, at der nedsættes en styregruppe bestående af et
medlem fra bestyrelsen, én fra udvalget og én fra West-Swim
– og muligvis én fra Danmarks Idræts-Forbund. Styregruppen
skal undersøge mulighederne for værtskabet samt komme
med udkast til budget for arrangementet.
Til drøftelse.
Indstillet af Jørn Christoffersen
7.

Procesforløb for ”Ungdomsvenligt forbund”
Danmarks Idræts-Forbund har taget initiativ til at iværksætte et
procesforløb for specialforbundene under temaet ”Ungdomsvenligt Forbund”. Initiativet er en del af DIF fokusområder,
hvorfor forløbet bliver fulgt med ekstra opmærksomhed fra deres side, samt afsætter midler til gennemførelse af konkrete
tiltag.
Med hensyn til procesforløbets formål og mål, henvises til de
fremsendte materialer fra DIF – se bilag 3

ad 7. Anbefalingen blev tiltrådt.
JC er DSF tovholder på forløbet. Samlingerne
skal forsøges afholdt i forbindelse med bestyrelsens ordinære møder.

På baggrund af det afholdte ”kick-off” møde skal jeg derfor anbefale bestyrelsen for Dansk Sportsdykker Forbund, at vi deltager i dette forløb.
Til drøftelse.
Indstillet af Jørn Christoffersen
8.

Dansk Sportsdykkerforsikring
Forhandlingerne omkring en kollektiv forsikring, samt mulighederne for øvrige forsikringsaftaler for DSF medlemmer, er nu
afsluttet. Endvidere blev der på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Odense den 4. oktober d.å. skabt økonomisk
grundlag for aftalen ved en kontingentstigning fra 2004.

ad 8. Indstillingen blev tiltrådt. Underskrevet aftale
samt betingelser offentliggøres på hjemmesiden, så snart de sidste formaliteter er klaret.

Det indstilles, at indgå den kollektive forsikring. Aftalen er jf.
tidligere gennemgåede materiale.
Indstillet af Stig Lyngby
9.

Budget 2004
I forlængelse af drøftelse på møde 08-2003 drøftes budget
2004. Målet for drøftelsen er at opnå endelige rammebeløb for
hovedområder/udvalg.
Indstillet af Stig Lyngby

ad 9. Det fornyede udkast til budget 2004 er vedlagt
som bilag 4.
Rammebeløbene på de enkelte hovedområder/udvalg er nu vedtaget. Eventuelle ønsker til
ændringer inden for hovedrammerne beskrives,
motiveres og fremsendes bestyrelsen til godkendelse.
Det blev besluttet, at Kursus-/aktivitetskataloget
i fremtiden udelukkende skal ligge på
www.sportsdykning.dk, så aktiviteterne kan ses
under de respektive udvalg samt den samlede
kalender.
Medlemmer uden internetadgang kan få tilsendt
konkrete invitationer ved kontakt til Sekretariatet.

10.

Eventuelt

ad 10. Intet at bemærke.

