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11. marts 2003 
Bestyrelsesmøde 02-2003 

CEW 
 

Referat af møde i bestyrelsen 
mandag den 10. marts 2003 i Idrættens Hus 

  
På mødet deltog: 

 Jan Ivar Pinndal (JIP), formand 

 Michael A.S. Hansen (MASH) 

 Carsten E. Woetmann (CEW), referent 

 Jørn Christoffersen (JC) 

 Kim A. Hansen (KAH) 

 Kim Saaby (KS) 

 Michael B. Sørensen (MBS) 

 Stig Lyngby (SL) 

 Ingelise Knudsen (IK), Sekretariatet 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 
 

 ad 1. KAH påpegede, at det skulle fremhæves, at det 
arbejde som de frivillige fra klubber, kredse og 
udvalg lavede på messen var fremragende. 
Referatet blev med dette i mente godkendt. 

 
2. Godkendelse af dagsordenen 
 

 ad 2. Dagsordenen blev godkendt. 
 

3. Budgetopfølgning 
Sekretariatslederen giver en kort redegørelse over den øko-
nomiske situation i DSF. 
 
Til drøftelse. 
 

Indstillet af Stig Lyngby 
 

 ad 3.  En del klubber udmelder medlemmer. Denne 
problemstilling blev drøftet, og forskellige årsager 
blev gjort sandsynlige. 
Vi må sande at flere klubber bliver ældre og at 
medlemmerne ældes med klubben, samtidig 
med at der ikke kommer yngre kræfter ind. Dette 
er problem, så bestyrelsen må drøfte senere. 
En anden situation er klubbernes definition på et 
aktivt medlem, og at de ikke aktive selvsagt ikke 
bliver medlem af DSF. Medlemsregistreringen til 
DSF, DIF og kommuner kan på denne måde 
være forskellig. CEW vil som rådgivning skrive 
artikel til Sportsdykkeren om problematikken. 
Det er bestyrelsens holdning, at medlemskurven 
vil vende til stigning, når tiltagene og medlems-
fordelene begynder at blive synlige rundt om i 
landet. 
Da der i 2003 har været afregning af en træ-
ningssamling fra 2002, hænger budgettet om-
kring træningssamlinger for uv-rugby ikke sam-
men.  Der mangler omkring kr. 10.000,-.  
Det blev besluttet, at udvalget må ompostere 
dette indenfor eget budget. 
Det blev indskærpet, at kredse og udvalg selv 
skal gøre en aktiv handling omkring udbetalingen 
af telefon penge (udvalgskassereren), såfremt 
man er berettiget til det. 

 
4. Kreds 4 bestyrelsen 

Efter et møde i bestyrelsen for kreds 4, indstilles følgende kon-
stituering: 

 Kst. kredsformand – Karsten Hansen, Herlev 
Dykkerklub Jernlungerne 

 Kasserer – Adam Rubin, Herlev Dykkerklub Jernlun-
gerne 

 Kst. sportsrepræsentant – Robert Zimmermann, Sol-
rød Dykkerklub 

 Kredsinstruktør – Mogens Braae, Greve 
Sportsdykkerklub 

 
Indstilles til godkendelse. 
 

Indstillet af Jan Ivar Pinndal 

 ad 4.  Indstillingen tiltrådt. 
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5. Ansøgning om telefonaftalen ”Fri telefon” 

I forbindelse med min tiltrædelse som formand for Teknisk Ud-
valg har jeg haft en betragtelig stigning af min telefonregning. 
Jeg er i den heldige situation, at jeg får specificerede udskrifter 
af telefonopkald og mail og kan således nemt gennemskue og 
skelne mellem TU-arbejdet og privat. 
Ved research hos den tidligere formand, Claus Nielsen, be-
kræftede han behovet for en ADSL linie, som han i forvejen 
havde installeret qua sit arbejde. Jeg har mange gange ople-
vet, at jeg ikke kan modtage produkter fra udvalgsmedlemmer 
m.fl., idet postserveren er fyldt op. Dette er til stor gene i det 
daglige arbejde, som jeg gerne ønsker at afvikle hurtigt og ef-
fektivt med høj grad af service overfor medlemmerne. En løs-
ning kunne være installation af bredbånd.  
Som motivation for min ansøgning om tilskud til ADSL installa-
tion - subsidiært telefonordningen efter reglerne for ”Fri tele-
fon”, er dels at nedbringe udgifterne, samt at få bedre mulig-
hed for at korrespondere hurtigt med udvalg og medlemmer i 
såvel den daglige drift med svar til DSF-medlemmer som pro-
jektarbejde og udveksling af store filer. 
Jeg vurderer, at korrespondancen tager til i fremtiden. TU er 
omdrejningspunktet for mange henvendelser fra medlemmer, 
ligesom jeg som ambassadør for DSF fremtidige visioner, vil 
arbejde målrettet med den problemorienterede arbejdsmetode. 
Denne metode inddrager alle interessenter i processens 4 fa-
ser for derved at give medindflydelse og medbestemmelse i 
beslutningsprocessen og for derved at opnå accept og ejer-
skab af de valgte beslutninger. Denne proces kræver meget 
korrespondance og giver mulighed for at bruge mere tid de-
centralt i stedet for at holde mange ressourcekrævende møder 
med kørselsudgifter etc. 

Indstillet af Richo E. Jensen (TU) 
 

 ad 5.   Det blev besluttet, at tilbyde formanden for TU 
en ordning svarende til den tidligere formand for 
Teknisk Udvalg. 
I korte træk betyder det en egenbetaling på kr. 
3.000,- til DSF, hvorefter DSF betaler telefonreg-
ning op til kr. 8.000,-. Dette giver et reelt tilskud 
på kr. 5.000,- årligt. 

6. Forsikringer 
Der har nu gennem de seneste måneder været indhentet tilbud 
og drøftet muligheder for forsikring af dykkere med flere forsik-
ringsselskaber. Nu ligger der et konkret tilbud – vedlagt som 
bilag 1 – som også ligger i en beløbsramme der er realistisk. 
Forslaget ligger til drøftelse, og der skal i den forbindelse over-
vejes om tilbuddet har den fornødne økonomiske dækning, 
samt om dækningsområdet indfrier vores krav.  
 

Indstillet af Kim Saaby 
 

 ad 6.  Det konkrete forslag samt et par andre som SL 
havde arbejdet med blev drøftet. 
Det blev besluttet, at disse er nogle gode ud-
gangspunkter, men at der skal arbejdes videre 
på at få en aftale der dækker alle behovene. Be-
styrelsen forestiller sig en grundforsikring for alle 
med mulighed for at bygge flere konkrete forsik-
ringer oveni. 
SL forbereder præsentation og oplæg omkring 
forsikringer på Repræsentantskabsmødet. 

 
7. Repræsentantskabsmøde 2003 

Der har nu været frist for indsendelse af forslag til Repræsen-
tantskabsmødet. 
Til orientering gennemgås de indkomne forslag samt eventu-
elle spørgsmål i forbindelse med Repræsentantskabsmødet. 
 

Indstillet af Michael B. Sørensen 
 

 ad 7.  Der blev orienteret om programmet for Repræ-
sentantskabsmødet, hvorefter de indkomne for-
slag til fremlagt til orientering – vil blive drøftet på 
bestyrelsens møde 03-2003. 
Der er modtaget ét forslag vedrørende vedtæg-
ternes § 42. Dette giver tre sager: 

 Høringsforslag fra strukturgruppen 

 Forslag til ændring af vedtægternes § 42 

 Orientering om forsikringer 
 

8. Helhedsrådgivning 
Projektstyregruppen (SG STRUK) for projektet Helhedsrådgiv-
ning har nu udsendt deres udkast til ny struktur i høring. Udka-
stet er vedlagt som bilag 3. 
 
Til drøftelse. 
 

Indstillet af Jan Ivar Pinndal 
 

 ad 8.  Det udsendte forslag fra SG STRUK blev drøf-
tet. 
Bestyrelsen ønsker at forslaget fra SG STRUK 
bliver bedre motiveret, for at sikre en bredere 
forståelse for forslaget, herunder en beskrivelse 
af betydningen for den enkelte i DSF. SG 
STRUK pålægges at udarbejde ovennævnte 
materiale til næste bestyrelsesmøde, samt at fo-
restå fremlæggelsen på REP 2003. 

 
9. Kommunikation 

Der har gennem de sidste måneder været fokuseret stærkt på 
synliggørelsen af Dansk Sportsdykker Forbund gennem de 
offentlige medier. Vores medlemsblad Sportsdykkeren fort-
sætter for fuld kraft, men vores kommunikation indad i Forbun-
det er både forventet af medlemmerne og nødvendig for vores 
virke. 
Derfor skal den interne kommunikation forstærkes, og besty-
relsen bedes drøfte hvilke tiltag der er behov for. I den forbin-
delse har CEW udarbejdet forslag vedrørende DSF hjemme-
side – vedlagt som bilag 4. 

Indstillet af Carsten E. Woetmann og Jan Ivar Pinndal 

 ad 9.  Det blev besluttet at nedsætte en ny gruppe til 
arbejdet med hjemmesiden. Arbejdet skal tage 
udgangspunkt i den nuværende, der skal videre-
udvikles og en struktur til sikring af en dynamisk 
og spændende hjemmeside skal udarbejdes. 
CEW er politisk ansvarlig for arbejdet, og sam-
mensætter en webgruppe (med udgangspunkt i 
den gamle gruppe), der kan komme med et ud-
kast til rammer for arbejdet samt økonomi. Disse 
forelægges bestyrelsen til godkendelse. 

 



 
10. Eventuelt 

Siden sidst i bestyrelsen 
Hvert enkelt bestyrelsesmedlem giver kort redegørelse. 
 
Til orientering. 
 

 ad 10.  Der blev blandt andet orienteret om samarbej-
det med Dykkerhistorisk Selskab (DHS). 
CEW orienterede om at Kaj Estrup og Finn Hvid 
sammen udarbejder et udkast til formaliseret 
samarbejde mellem DSF og DHS som forelæg-
ges for de to bestyrelser. Det skal i den forbin-
delse nævnes, at DHS gerne ser at DSF udlåner 
Forbundets historiske samling til Dykkerhistorisk 
Selskab. Videre er planen at Henrik Zimmer-
mann (fra Frømandsklubben Neptun) laver et 
indledende arbejde, med henblik på at få skrevet 
DSF historie.  

   

 


