
Til: Bestyrelsen 

    Kreds- og udvalgs medlemmer 

  Klubber under DSF      
 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden, godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 11/2001, godkendt 

 

3. Siden Sidst 

KG: Talt med Falck om prisen på krisehjælp, grunden til at DSF.s er så meget dyrere 

end den visse kommuner har, er at vores aftale dækker både den forulykkede, de 

direkte involverede og familiemedlemmer, ligesom den dækker fra sekundet efter 

uheldet. Falck beklagede meget den behandling, som KDC var udsat for i forbindelse 

med en ulykke, som ramte klubben. 

Deltaget i redaktionsudvalgsmøde i forbindelse med sportsdykkeren. 

Forestået indkøbet af mikrofon og højtalere til brug på sommerlejren. 

 

MN: Redaktionsudvalgsmøde i forbindelse med sportsdykkeren. 

 

IK: Arbejdet med regnskab og budgetter, sendt opgørelser ud til kredse, udvalg og 

bestyrelse. 

 

AS: Haft kontakt til diverse forsikringsfolk, herunder DIF.s som oplyste, hvad de 

egentlig dækker. 

 

PJ:  Deltaget i EUF møde i Amsterdam i december, hvor det blev oplyste, at EUF nu 

endelig er blevet registreret. Dette er sket i England, idet det viste sig at være en 

temmelig vanskelig opgave at blive registreret andre steder som et uegennyttig 

selskab. Registreringen har været nødvendig for at EUF kunne blive godkendt som 

repræsentant for fritidsdykning i EU sammenhæng. 

Haft kontakt til uv-rugby udvalget og rykket dem for det oplæg/handlingsplan, som 

udvalget og uv-rugby pigerne ville fremsende vedrørende et evt. kvindelandshold i 

uv-rugby. 

 

 

REFERAT  
AF 

BESTYRELSESMØDET  
25. – 27. januar 2002 

Idrættens Hus 

01/2002

1/2000 



4. Godkendelse af Bestyrelsesmedlem 

Arne Schierbeck er villig til at træde ind i bestyrelsen. Bestyrelsen har godkendt Arne 

som bestyrelsesmedlem 

 

Konstitution af PJ som økonomiansvarlig, idet Ingelise er ansat på kontoret pr. 

01.02.2002, se punktet under økonomi. 

 

5. Økonomi: 

Regnskab,  regnskabet er som sådant færdigt, eneste hængeparti er en uddybelse af 

regnskabet fra uv-jagt. 

 

Indtægterne har passet rimeligt godt, bortset fra annoncerne i Sportsdykkeren. 

Indtægten fra kontoret har været større end budgetteret, hvilket også gælder for 

medlemskontingentet.   

Ud over det budgetterede har der været nye tiltag til et beløb af ca. 162.000 kr., selv 

med de nye tiltag, udviser regnskabet nu kun et underskud på ca. 50.000 kr. mod det 

budgetteret underskud på ca. 475.000 kr. Så alt i alt har året vist, at det budget, som 

blev fremlagt på sidste repræsentantskabsmøde, ikke har medført nogen forringelse af 

forbundets økonomi.  

 

Regnskabet bliver udsendt sammen med budgettet og årsberetningen i en 

klubudsendelse. 

 

DM 2001 budgetoverførelse Finne- & Apparat.  

Udvalget har søgt om overførelse af budgettet for DM, der var planlagt afholdt i 

december, til afholdelse af DM i januar 2002. 

Bestyrelsen har bevilliget overførelsen. 

 

Budget 2002  

Administrationsbudgettet: Personaleudgifter er ændret fra kr. 519.000 til kr. 633.000. 

Medlemsudgifter: Udstilling er ændret fra kr. 6.000 til kr. 31.000. 

Fotoudvalget vil komme med et bud på forstørrelser af billederne fra VM i Poolfoto, 

dels til eksisterende udstilling og alternative udstillinger.  

 

Det reviderede budget slutter med et underskud på kr. 164.505. 

 

NM i uv-rugby.  

Budgettet er hævet med kr. 8.175 grundet leje af svømmehal. 

Kassereren i uv-rugby har anmodet om 50.000 kr. i forskud til NM, på trods af at 

budgettet til NM er på 30.975 kr. Bestyrelsen henstiller til udvalget om at holde sig til 

budgettet. Hvis der er sket noget, som gør at budgettet ikke kan overholdes, skal der 

ansøges om ekstra bevilling eller ompostering.   

 

Forbundsbestyrelsen/forbundet er pludselig stillet over for det faktum, at vores 

kasserer Ingelise Knudsen ikke længere kan være frivillig ulønnet kasserer. Ingelises  

gamle firma er blevet overtaget af et andet entreprenørfirma. Ingelises fagforening har 

meddelt, at hun ikke må fortsætte med frivillig ulønnet arbejde, når forbundet har 

ansat lønnede medarbejdere.  

Bestyrelsen har nøje overvejet situationen og er kommet til den konklusion, at den 

eneste løsning på dette problem er, at ansætte Ingelise på Dansk Sportsdykker 



Forbunds kontor. Det primære arbejdsområde vil være regnskab og drift af forbundet, 

samt styring af produktionen af Sportsdykkeren. 

Bestyrelsen har besluttet, at Ingelise starter på kontoret pr. 01.02.2002. 

 

Konstitution af PJ som økonomiansvarlig. 

 

Dette vil bevirke, at posten som kasserer skal omdefineres til en post som 

økonomiansvarlig. Bestyrelsen vil udarbejde rettelser til forbundets vedtægter og 

foreligge dem til godkendelse på repræsentantskabsmødet.  

 

6. Anmeldte sager: 

Aftale om Nordjysk UV-Guide 

Bestyrelsen har kigget på det oplæg, som John Andersen har fremsendt. Bestyrelsen 

har rettet nogle punkter og sendt oplægget retur til John til videre bearbejdning. 

Bestyrelsen håber, at der kan opnås enighed om projektet. 

Forslag fra Kreds 2 
Bestyrelsen har kigget på det fremsendte fra kreds 2: 

Bestyrelsen er udmærket klar over, at aktiviteterne i kredsene er svingende og lysten 

til at lave frivilligt arbejde ikke står i højsædet alle steder. Interessen og aktiviteterne i 

kredsene er svingende og afspejler klubbernes ønsker om fælles aktiviteter. Da 

forbundet blev startet var der ikke mange klubber, som var store nok til eller havde 

råd til at eje en båd, hvorfor det var en nødvendighed at slå sig sammen med andre 

klubber for at gennemføre større aktiviteter eller lave disse i kredsregi. 

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at det ikke gør nogen forskel om 

klubbernes medlemmer er uddannet via CMAS eller PADI systemet. Når medlemmet 

er meldt ind i en klub, er han eller hun fuldgyldig medlem af Dansk Sportsdykker 

Forbund. At en klub oplever at nogle af medlemmerne er mere aktive end andre er der 

vel ikke noget underligt i. De fleste klubbers formål er vel at støtte aktiviteter og det 

sociale liv i klubben og så er det vel ligegyldig om de aktive er ”rødhårede” eller 

”skaldede”. 

At nogle kommuner ikke længere giver tilskud til kursus aktiviteter, kan forbundet 

ikke rigtig gøre noget ved. De folk der sidder og administrerer i kommunerne, er jo de 

folk, som er valgt ind af lokalbefolkningen. 

Med hensyn til instruktør uddannelsen har klubberne valgt at håndtere det på 

forskellige måder. De fleste klubber, som forbundsbestyrelsen kender til, betaler 

uddannelsen for de medlemmer, som ønsker at være aktive i klubben og uddanne sig 

til dykkerledere eller instruktører og som derefter laver et stort stykke arbejde i 

klubben. At det kommer forbundet til gode er ganske naturligt eftersom klubberne jo 

er forbundet.  

Med hensyn til arrangementer i kreds regi, kan kredsen planlægge og arrangere de 

aktiviteter kredsens klubber måtte have lyst til. At alle arrangementer skal hvile i sig 

selv er ikke korrekt, der gives rimelige tilskud til ansøgte og planlagte arrangementer. 

Kredsarrangementer ville også blive væsentlig dyrere, hvis ikke forbundet havde 

materiel, som kredsene kan låne vederlagsfrit. Kredsen skal dog selv stå for 

afhentning og returnering af lånt grej. 

Bestyrelsen er konstant opmærksom på prisen på forbundets kurser. Bestyrelsen er  

forundret over, at kreds 2 åbenbart ikke har kigget i forbundets budgetter, hvoraf det 

fremgår, at der sidste år var et tilskud til dykkerleder kurser på 100.000 kr. Kurserne 

blev i øvrigt væsentligt dyrere end TU havde budgetteret, hvorfor forbundets tilskud 

til kurserne i virkeligheden beløb sig til 165.000 kr. . Også A kurserne har der været 



tilskud til og også disse tilskud fremgår af de udsendte budgetter, tilskuddet til det 

første A kursus gav DIF og forbundet gav tilskud til det næste kursus, således at det 

ikke var forskel i prisen for medlemmerne, om de var på det første eller andet kursus. 

Snorkeldykkerinstruktør kurserne er der også givet tilskud til, så bestyrelsen finder at 

forbundet i rimelig grad giver tilskud til uddannelse og kurser. 

Med hensyn til ikke at stille grej til rådighed, vil det blot gøre diverse aktiviteter 

dyrere og det er der vel ingen der ønsker. Det er korrekt at brug af grejet også 

medfører slidtage, men det er bestyrelsens klare opfattelse, at brugerne er meget 

ansvarsbevidste over for det grej de låner. Med hensyn til at brugerne/lånerne skal 

gøres ansvarlige, hvis noget bliver ødelagt, er der en regel om, at kredsen eller 

udvalget bliver pålagt udgiften, hvis ødelæggelsen/slidtagen skulle grov uagtsomhed 

eller forsømmelse. At denne model er valgt skyldes at brugerne/lånerne jo også er 

forbundet, hvilket betyder at forbundet under alle omstændigheder kommer til at 

betale for vedligeholdelse og reparation. 

Bestyrelsen har set på kreds 2.s forslag med positive øjne og håber at kreds 2 også vil 

se svarene som en positiv tilbagemelding. 

 

Gennemgang af årsberetninger, justeret og tilrettet (bliver udsendt særskilt) 

Det er en fast regel, at ”brok” og forslag ikke hører hjemme i årsberetningen, hvor 

dette alligevel er sket, er der foretaget rettelser. 

Kredse og udvalg får de rettede årsberetninger tilsendt, så de kan se, hvad der måtte 

være ændret i deres beretning. 

Årsberetningerne sendes ud til klubberne sammen med regnskab og budgetter. 

 

Repræsentantskabsmøde valg m.v. 
På valg på dette års repræsentantskabsmøde er: 

Formanden for 2 år               KGG genopstiller 

Næstformand for 1 år MN opstiller 

Kasserer/økonomiansvarlig for 1  PJ opstiller 

Sekretær for 2 år. Ingen kandidat 

Bestyrelsesmedlem 2 for 2 år Ingen kandidat 

Bestyrelsesmedlem 3 for 1 år AS opstiller 

Bestyrelsesmedlem 1 for 1 år, hvis MN bliver valgt som næstformand. 

 

Der vil blive arrangeret bus fra Nyborg station til hotel Nyborg Strand. 

 

Genforhandling af kontrakt (Leif Larsen Marine) 

Leif Larsen Marine har varslet en stigning i prisen på udskiftning af forbundets 

påhængsmotorer på 2.000 kr. pr. stk. Forbundet har i flere år haft en fast aftale med 

Leif Larsen Marine om udskiftning af  vores påhængsmotorer. Når disse var2 år 

gamle blev de ombyttet med nye motorer til en fast pris, forbundet skulle ud over den 

faste byttepris betale, hvis motorerne var mere medtaget end rimeligt af almindelig 

slidtage. Dette har typisk været udskiftning af propeller og en enkelt gang en 

gas/gearhåndtag som var brækket. Aftalen har medført, at vores påhængsmotorer altid 

har været i god stand og aldrig mere end 2 år gamle. 

Bestyrelsen finder at en stigning på 2.000 kr. pr. motor er for stor, så det undersøges 

om en mindre stigning kan forhandles med Leif Larsen Marine , eller om en lignende 

aftale kan indgås med et firma på Sjælland til samme pris som den nuværende. Bent 

undersøger markedet. 

 



Forespørgsel fra uv-rugby udvalget om dispensation til at stille et kvindelandshold 

til NM, som afholdes i Danmark.  

Bestyrelsen har ikke modtaget noget fra udvalget eller pigerne, som skulle godtgøre at 

der nu var et rimeligt grundlag for at stille et kvindelandshold eller give dispensation 

fra de kriterier der blev opstillet af udvalget og pigerne i 1999. 

Forespørgslen kan derfor ikke imødekommes. 

 

7. Møde med Søren Pedersen 
Søren var mødt for at give en orientering om arbejdet i rådene under Søfartsstyrelsen. 

Der havde været en del debat om ”redningsdragter velegnet til dykning” 

(redningsveste) og godkendelse af samme, der var fra Brancheforeningen for 

dykkermateriel gjort ophævelse over den typegodkendelse, som DSF havde fået lavet 

på Buddy vestene. Brancheforeningen havde gjort gældende, at godkendelsen ikke 

længere var gyldig, idet der var kommet en ny CE norm for godkendelse af veste. 

Søfartsstyrelsen havde ikke været ”up to date” med revision af godkendelser og 

bekendtgørelser. Klagen fra Brancheforeningen havde medført, at søfartsstyrelsen 

havde annulleret alle ”gamle” godkendelser fra og med december 2000. Dette havde 

medført at Brancheforeningen havde forsøgt at få Søfartsstyrelsen til at udsende en 

bekendtgørelse om, at Buddy vestene var livsfarlige, men det havde Søfartsstyrelsen 

afvist, idet vestene var afprøvet af søværnet og fundet fuldt forsvarlige. Hvis de ikke 

havde været det, havde de ikke fået en godkendelse efter den gamle bekendtgørelse. 

Det virker som om der en nogle eller en enkelt, som af al magt ønsker at genere DSF. 

Hvad grunden til dette er, kan man kun gisne om, muligvis en opfattelse af, at man 

har mistet markeds andele, idet man ikke selv har kunne/ville betale for at få lavet en 

godkendelse af de veste man forhandlede. Brancheforeningen havde også henstillet til 

Søfartsstyrelsen, at DSF skulle undlade at markedsføre Buddy vestene som 

typegodkendte, dette på trods af, at DSF aldrig har markedsført eller solgt Buddy 

vestene. 

Brancheforeningens udspil har medført problemer for uddannelsen af 

erhvervsdykkere, idet nye erhvervsdykker aspiranter skal medbringe et komplet sæt 

godkendt udstyr og med bortfald af den godkendelse DSF havde fået lavet på Buddy 

vestene findes der reelt ikke godkendte veste. Søfartsstyrelsen kunne oplyse at der 

fandtes en CE mærket CBRD vest. Da der desværre er godt et års leveringstid på 

denne vest, må man konstatere, at der i handelen reelt ikke findes godkendte veste. 

Man kan jo undre sig over, at det er så alt afgørende for nogle få i Brancheforeningen 

at ”genere” DSF, at de uden hensyn til den reelle ”virkelighed”, som jo er, at DSF 

ikke har forhandlet veste, hverken Buddy eller andre, absolut skal have fjernet 

godkendelsen af den eneste vest som umiddelbart kan købes i dag. Det er 

beskæmmende at se, hvor langt visse personer vil gå for at sikre sig nogle 

markedsandele, det virker som om nogle i Brancheforeningen ikke kan klare, at nogle 

af deres kollegaer har kunnet sælge veste, der var godkendte, godt nok efter den 

”gamle” godkendelse og ikke efter den nye CE, men vestene bliver jo ikke pludselig 

farlige fordi der er kommet en ny CE norm, som de ikke er godkendte efter, men som 

de formentlig opfylder til fulde. 

 

Søren havde også deltaget i møder i rådet for større dykkersikkerhed, hvor der var 

stillet spørgsmål til rådet om, hvad man ville foretage sig overfor for DSF, der nu 

havde indført nye sikkerhedsregler, som ikke var magen til de regler, som er 

beskrevet i folderen ”Gode råd om dykning”. Det var især Rene Nielsen fra NASE, 

som havde travlt med at kritisere DSF, men også PADI var hoppet med på vognen. 



Begge organisationer påstår, at de efter at folderen blev lavet, har taget reglerne i 

folderen som deres sikkerhedsregler. De har dog ikke oplyst, om de også dykker efter 

de samme regler. De har opfordret søfartsstyrelsen via rådet for større 

dykkersikkerhed til at rette henvendelse til DSF for at få klarlagt årsagen til, at DSF 

skiftede til nye regler. Søren forklarede på mødet, at der var fremlagt et forslag til nye 

sikkerhedsregler på repræsentantskabsmødet i 2001 og at bestyrelsen havde foreslået, 

at man gik over til at benytte de regler, som var beskrevet i søsportens folder, men 

repræsentantskabet havde ikke fundet reglerne i folderen gode nok og derfor vedtaget 

det andet forslag. Søfartsstyrelsen er pålagt at skrive til DSF for at høre grunden til, 

hvorfor vi har vedtaget nye sikkerhedsregler. 

Bestyrelsen afventer forespørgslen, som vi kan besvare med det Søren allerede har 

fortalt. 

På et af møderne var spørgsmålet om røntgen igen taget op og det ser ud til at 

holdningen mere og mere går på at der kun skal foretages røntgen af lungerne, hvis 

der er en indikation for det. Det vil være en fordel, hvis vores helbredsattest bliver 

ajourført til dette. KGG orienter TU, som sammen med læge Lohmann, skal komme 

med et udkast til en revideret helbredsattest. 

 

En anden del af mødet med Søren drejede sig om, at fotoudvalget havde fået en 

henvendelse fra DGI byen i København, hvor VM i pool foto blev afholdt, de ville 

gerne udstille nogle af vinderbillederne, hvis DSF ville levere dem. Bestyrelsen 

besluttede, at Søren skulle få lavet kopierer af vinderbillederne, nogle store til 

udstilling i DGI byen og nogle mindre til brug for DSF.s udstilling. 

 

8. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 
  

Poul Jensen 

  

    Aborg den   28.01.02 


