Dansk Sportsdykker Forbund
Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activit’es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Den 24. juni 2010/ik

Referat
Bestyrelsesmøde 06-2010
22. juni 2010
Idrættens Hus kl. 18:00

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010
2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik Kaas
2.1. Møde med Undervandsfoto. Søren Petersen
3. Bestyrelsens siden sidst
Bestyrelsens samarbejde
Sag fra møde 08-2009
3.1. Power Point

Sag fra møde 12-2009
3.2. Undervandsrugbyudvalget. Ekstrabevilling landsholdstøj
Sag fra møde 03-2010
3.3. LOGO Forslag fra Kommunikationsudvalget

Sag fra møde 05-2010
3.4. WEB tiltag/ Prioritering. Søren Arnvig
3.5. Kvalitetskontrol af uddannelse. Søren Arnvig
3.6. Formand for TU. Søren Arnvig

Økonomiske beslutninger
4.1. Budgetopfølgning
4.2. Juniordykning. Revideret forslag. Stig Lyngby. Bilag sendes senest mandag.
4.3. Aktivitetspuljen. Fridykkerudvalget.
5. Anmeldte sager
5.1. Idrætssystemet
6. Eventuelt
6.1. Orientering fra CMAS-GA
6.2. Orientering fra ISO-møde
6.3. Orientering fra Nordisk møde
6.4. Orientering fra EUF-møde
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Til stede:
Michael A. S. Hansen
Kirsten Klaaborg
Stig Lyngby
Søren Arnvig
Jens Nielsen
Jesper Risløv
Ingelise Knudsen
Pia Borneland

Afbud:
Maria Kaspersen
Kurt Lykke Larsen

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde 05 2010
Godkendt
2.1. Fotoudvalget Søren Petersen
Michael fortalte om kontaktpersoner. Håber udvalgene tager godt imod at blive inviteret med på skift til
bestyrelsesmøderne. Det er for at komme tættere på udvalgene.
Hvorfor en suppleant som kontaktperson.
Fordi bestyrelsen har meget at lave derfor er suppleanterne draget ind i arbejdet som fuldgyldig medlem,
blot uden stemmeret.
Lidt debat omkring kontaktpersoner.
Bestyrelsen undersøger om det er forkert i forhold til vedtægterne.
Søren gjorde rede for udvalgets arbejde og formål:
Udbrede foto.
Kurser
Konkurrencer
Fototræf
Søren fortalte om VM i 2009Kurser kører i klubberne når de beder om det. Kurserne er udgiftneutrale.
Udgiftsneutrale kurser skal udbydes på en bedre måde så de bliver synliggjort på en bedre måde.
Søren sender et forslag til et bestyrelsesmøde.
Fototræf blev aflyst grundet dårlig annoncering.
Der findes 2 fotoinstruktører i DSF.
Der udstedes certifikater.
Inden årets udgang skulle de nye regler gerne være færdige inden årets udgang.
Skal der ændres på udtagelsen til DM.
Nu skal der indsendes 2 billeder til udtagelse til DMSkal Kommunikationsudvalget skrive en lærebog om foto. Skal der være en bog bør den tilpasses til de
kurser der kører i Fotoudvalget.
Det er Teknisk Udvalg der skriver bøger.
KU mener der skal laves en bog for nybegyndere.
Det er i Fotoudvalget begynderne starter.
Sverige ønsker at afholde en workshop for udvalgene i de nordiske lande. Erfaringsudveksling.
En weekend i Sverige. Det vil blive ca. 5.000 pr. stk. Søren har meldt positivt tilbage, men der er ikke
økonomi i udvalget. Sender en formel ansøgning til bestyrelsen og de vil se på det.
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Hvad er bestyrelsens forventning til udvalget udover at skrive en bog.
Få spredt budskabet om foto aktiviteter i forhold til udvalget.
Dejligt med et stabilt udvalg.
Mere synlighed og tilbud til amatørfotografer.
Hjemmesiden har kørt år og Søren synes det går for langsomt. Det virker på skift forskellige steder.
Der skal strammes op så manglerne bliver udført. Det skal virke mere profficielt.
Herefter var der en meget lang debat igen om hjemmesiden.
Søfartsstyrelsen.
Kort orientering fra Søren om arbejdet.
Dejligt at Søren deltog på mødet.

2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik Kaas
Bestyrelsen har skaffet sponsor til sporten med 60.000 i år, 30.000 i 2011, og 30.000 i 2012.
Stig laver kontrakten.1/3 til sponsor, 1/3 til DSF og 1/3 til atleterne.
Tøjet kan muligvis leveres efterhånden som det skal bruges.
Landsholdet har været til EM og tabte desværre bronzemedaljen. Håber at kunne gøre det bedre i 2011
VM i Columbia.
Der skal allerede nu laves et overslag over hvad det vil koste at tage til VM.
Bestyrelsen er ikke afvisende, der skal bare være penge til det.
CMAS har styr på sikkerheden.
Juniorturneringerne kører, der er en hver måned henover vinteren. Det er her der skabes mange talenter,
som kan bruges til landsholdet.
Svært at finde folk til at arrangere turneringer, men det skal nok komme i gang.
1.2.3 division kører.
Desværre bruger udvalget ikke DSF hjemmeside.
Henrik vil se på det.
Sporten fortjener mere opmærksomhed.
Michael takkede Henrik.
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3. Bestyrelsens siden sidst
Sag fra møde 08-2009
3.1. Power Point til foreningsbesøg
Beslutning møde 02-2010
1. Udkast sendes til bestyrelse og udvalg på fredag 26.03.2010.

Afsluttet
Ansvarlig:
Maria Kaspersen og Stig Lyngby
Beslutning møde 03-2010
Sendes til bestyrelsen og udvalgsformændene 21.03.2010
Ansvarlig:
Maria Kaspersen og Stig Lyngby
Beslutning møde 06-2010
Afsluttet

Sag fra møde 12-2009
3.2. Undervandsrugbyudvalget. Ekstrabevilling landsholdstøj
Nyindkøb ca. 60.000 kr.
Beslutning møde 02-2010
Der arbejdes videre med sagen. Mangler tilbagemelding fra udvalgene.

Ansvarlig:
Michael A. S. Hansen
Beslutning møde 03-2010
Der arbejdes videre med sagen. Mangler tilbagemelding fra udvalgene.

Ansvarlig:
Michael A. S. Hansen
Beslutning møde 05-2010
Der arbejdes med en sponsoraftale
Ansvarlig Michael A. S. Hansen
Beslutning møde 06-2010
Der er fundet en sponsor, der arbejdes på en kontrakt.
Ansvarlig:
Michael A.S.Hansen og Stig Lyngby

Sag fra møde 03-2010
3.3. LOGO Forslag fra Kommunikationsudvalget
Beslutning møde 03-2010
Der var kun enkelte rettelser som bliver leveret til kommunikationsudvalget.
Ansvarlig:
Pia Borneland
Beslutning møde 06-2010
Revideret logo er godkendt.
Afsluttet.
Ansvarlig:
Pia Borneland
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Sag fra møde 05-2010
3.4. WEB tiltag/ Prioritering. Søren Arnvig
Beslutning møde 05-2010

Søren foreslår at kompetente medlemmer af DSF kan supplere arbejdet med vores hjemmeside.
Dette arbejde vil godt kunne inddrage kompetente medlemmer, men ikke før processen med at
finde en web-master er overstået og vi har en tovholder på området.
Beslutning 05-2010
Der arbejdes videre med sagen
Ansvarlig: Søren Arnvig
Beslutning møde 06-2010
Sagen er lukket, det ligger i WEB gruppen.

3.5. Kvalitetskontrol af uddannelse. Søren Arnvig
Dette skal laves til en online service. Da der er en del ting der venter på at komme online er følgende rækkefølge besluttet.
1. Kvalitets kontrol
2. Uddannelse kalender
3. Certifikat bestilling
4. Uddannelses materiale til Trimix
Besluttet 05-2010
Ansvarlig Søren Arnvig
Beslutning møde 06-2010
Ansvarlig:

WEB gruppen

3.6. Formand for TU. Søren Arnvig

TU mangler stadigt en formand. Folk arbejder fortsat effektivt.
Det er dog blevet sværere at koordinere arbejdet og der spores et begyndende sammenbrud.
Denne post skal besættes hurtigst muligt.
Der er kommet ting fra CMAS som ikke bliver håndteret, fordi de ikke bliver koordineret.
Beslutning møde 06-2010
Ingen beslutning, der mangler stadig en formand.

4. Økonomiske beslutninger
4.1. Budgetopfølgning
Taget til efterretning

5

Dansk Sportsdykker Forbund
Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activit’es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

4.2. Juniordykning. Revideret forslag. Stig Lyngby.
Efter møde med DIF øverste ledelse for at få tilskud til opstart af juniordykning i Danmark stod det klart
at der kun er en
mulig måde for DSF at få tilført ca. 100.000 i 2010 og 100.000 i 2011.
DIF yder kun frem over tilskud til etablering, og den pulje der tidligere eksisterede som en overgangs
ordning omkring indførsel af den nye fordelingsnøgle (gamle) et slut.
DSF kan opnå tilskud i størrelses orden 100.000 pr år de næste 2 år ved at samle uddannelse og investering i en samlet pakke.
Så ideen er at lave fuld betaling for kurset og give tilskud til etablering vis DIF midlerne.
Hvis DSF ønsker at gøre brug af denne mulighed, kræver det handling nu da der er rift om de få ekstra
midler DIF råder over.
Da DSF allerede med succes har gennemført en juniordykker instruktør/ juniortræner uddannelse i år vil
jeg gerne via den vedlagte ansøgning til DIF ”holde gryden i kog” – som vi allerede på et tidligere tidspunkt i år har diskuteret.
Baggrunden for ansøgningen er behovet for at styrke junior aktiviteter indenfor DSF. Junior dykning er et
oplagt område.
Så ”Junior Instruktør pakken” kommer til at bestå af:
2 x Juniordykker kursister
1 x Juniordykker klub aktivering
1 x Juniordykker udstyr
Det betyder at DSF lever 25 sæt Juniordykker udstyr og får ca. 50 nye juniordykker instruktører pr. år i
2010 og 2011
Indstilling:
Jeg indstiller hermed til bestyrelsen at godkende vedlagte reviderede budget for 1 kursus i 2010 og 1 kursus i 2011, samt at ansøgningen kan fremsendes til DIF omgående.
Vedlagt er bilag 1 budget
Beslutning møde 06-2010
Vedtaget
Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

4.3. Aktivitetspuljen. Fridykkerudvalget.
Sted: Hemmoor kridtbrud, Nordtyskland.
Tid: 26.-29. august 2010
Forventede antal deltagere: 13
Indhold: Fridykkeraktiviteter og erfaringsudveksling blandt kvindelige fridykkere
Begrundelse: Styrke kvinde fridykning i Danmark og tiltrække flere kvinder til sporten.
Udgift 13 personer: 13 x 3.000 = 39.000
Heraf egenbetaling: 13 x 2.400 = 31.200
Vi søger derfor om 7.800 til afholdelse af aktiviteten.
Beslutning møde 06-2010
Omposteres i eget budget.
Ansvarlig:
Michael A. S. Hansen
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5. Anmeldte sager
5.1. Idrætssystemet
DSF ønsker ikke at være på Idrætssystemet.
Der gives besked til DIF.

5.2. Nyt medlem i Kommunikationsudvalget
Godkendt

6. Eventuelt
6.1. Orientering fra CMAS-GA
Michael orienterede fra CMAS mødeDer er kommet ny kasserer, så det ser ud til at der begynder at blive styr på økonomien.

6.2. Orientering fra ISO-møde
Der er lavet en blenderstandard, som er sendt til Teknisk Udvalg til høring.

6.3. Orientering fra Nordisk møde
Referatet sendt til bestyrelsen.
Det blev vedtaget ikke at sende hold til EM, men alligevel sendte 2 lande et hold af sted.
Det var imod en beslutning på Nordisk Møde.
6.4. Orientering fra EUF-møde
Vores certifisering udløber i år.
€3.750 for fornyelsen af certifikatet.
Der skal et konkret budget før en beslutning kan tages.
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