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Dagsordenens punkt 1 – Godkendelse af dagsorden 
Indstilles til godkendelse. 
 

Bilag: -- 
 
Indstillet af: Sekretariatet 
 
Beslutning: Godkendt. 
 
Aktion: -- 

 

 
Dagsordenens punkt 2 – Godkendelse af 10-2003 Protokol  
Indstilles til godkendelse 
 

Bilag: -- 
 
Indstillet af: Jan Ivar Pinndal 
 
Beslutning: Godkendt 
 
Aktion: -- 
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Dagsordenens punkt 3 - Budgetopfølgning 
3.1. Opgørelse pr. 05.12.2003 

 
Indstillet af: Stig Lyngby 
 
Bilag: 1. Regnskabsopgørelse 2003 og revideret budget 2004 
 
Beslutning: Regnskabet blev gennemgået. 

 
3.2. Budget 2004 (bilag 1) 

 
Indstillet af: Stig Lyngby 
 
Bilag: 1. Regnskabsopgørelse 2003 og revideret budget 2004 
 
Beslutning: Det reviderede budget 2004 blev godkendt med korrektion jf. pkt. 3.2.1. til 

3.2.6. 
 

3.2.1. Sportsdykkeren – portostøtte 
Portoudgiften på Sportsdykkeren vil stige fra 1. marts 2004. Det vil betyde en portostigning på 
50.000,00 pr. blad, i alt kr. 250.000,00 i året 2004. 
 
Indstillet af: Stig Lyngby 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Det blev besluttet, at 50 % skal tilstræbes fundet på Sportsdykkerens budget. 

Resten må tages af egenkapitalen i 2004. 
Stig Lyngby indkalder Redaktionsudvalget til møde angående ovenstående. 

 
3.2.2. Teknisk Udvalg anmoder om at revidere deres del af budget 2004 (bilag 2). 

TU vil i den forbindelse gerne understrege, at bestyrelsen har valgt at nedskære TU budget 
og derved de aktiviteter, som vi kan sætte i gang. Derfor kan man ikke forvente ligeså mange 
resultater fra TU som Udvalget gerne ville præstere. 
TU vil ligeledes beklage, at vi er blevet ”skåret” så meget i budgettet, i forhold til det som vi 
blev lovet. Men som altså ikke kunne loves, holdes eller lignende. 
TU blev i forbindelse med budgetforhandlinger 2003 lovet et højere budget, når vi havde vist 
noget – det synes vi, at vi har, selvom nogle resultater kommer fra nitroxgruppen. TU synes, 
at vi har vist noget og der kommer hele tiden meget til. TU har stået uden fundament, og det 
er næsten færdigt. TU har klaret den pukkel af opgaver og henvendelser, som har hobet sig 
op under diverse formænd af TU.  
TU mener ikke, at bestyrelsen har gjort sig klart hvilke prioriteter, forarbejde, detailbudgetter, 
forudsætninger som ligger bag ved TU budget – det blev i hvert fald tydeliggjort ved det revi-
derede budget som blev udsendt. Hvis bestyrelsen havde en forståelse for sammenhængen 
mm., så ville bestyrelsen nok have tænkt sig om endnu engang, eventuelt rådspurgt TU inden 
nedprioriteringen. 
 
Endeligt anmoder Teknisk Udvalg om en tillægsbevilling til efteruddannelse af sikkerheds-
repræsentanterne.  
TU ansøger herved om en tillægsbevilling stor kr. 25.000,- til at udføre et weekendkursus for 
de ca. 15 sikkerhedsrepræsentanter som findes rundt om i landet.  

Fortsættes… 



 
(fortsat) 
Kurset ønskes afholdt over en weekend med foredragsholdere fra Søfartsstyrelsen og Ar-
bejdstilsynet samt fabrikanter af kompressorer og Dräger.  
Efteruddannelse af sikkerhedsrepræsentanterne har været på tale i de sidste mange år, og 
hvert år er det dem som er blevet skåret – ligesom det også gør sig gældende for 2004. 
Budget: 

Kørsel + færge for deltagere:  kr. 10.000,- 
Overnatning for deltagere:  kr. 4000,- 
Fortæring for deltagere:  kr. 8.000,- 
Vin til foredragsholdere:  kr. 1.500,- 
Kørsel foredragsholdere:  kr. 1.500,- 
I alt  kr. 25.000,- 

 
Indstillet af: Teknisk Udvalg 
 
Bilag: 2. Udkast til revideret budget 2004 for Teknisk Udvalg 
 
Beslutning: Det ønskede reviderede budget for 2004 blev vedtaget.  

Til kommentarerne om budgetlægningen ønsker bestyrelsen at understrege, 
at Teknisk Udvalgs budget er behandlet som alle andre budgetter. 
JIP indkalder snarest Teknisk Udvalg til møde. Fra bestyrelsen deltager som 
minimum MASH, SL, KS og JIP. 
Anmodningen om en tillægsbevilling blev ikke imødekommet. Udvalget kan 
eventuelt ansøge om ompostering indenfor eget budget senere på året. 

 
3.2.3. Uv-jagt kunne godt tænke sig at få foretaget enkelte (små)justeringer i budgettet. Disse frem-

går af udkastet til revideret budget uv-jagt – kolonnen yderst til højre. 
Der er tale om følgende ændringer i forhold til bestyrelsens oplæg: 
 
Udgifter til DSF Mesterskab reduceres med i alt 1.100 kr. 
Begrundelse: Vi har nu bestemt, at det skal holdes ved Korsør; og da vi alle tre fra udvalget 
bor tæt ved Korsør, bliver der kun et minimum af transportudgifter for udvalget. 
 
Ovenstående 1.100 flyttes til kredsene og fordeles så kreds 2, 3 og 4 hver får 1.700 til kreds-
arrangementer. 
Begrundelse: I bestyrelsens oplæg er der kun afsat 1.000 kr. til kreds 2 og 4, og med de akti-
viteter mv. der skal afholdes vil dette ikke kunne løbe rundt. 
 
Vi har tilføjet en post der hedder kredsarrangementer og afsat 6.000 kr. til dette. 
Begrundelse: Der skal afholdes et weekendarrangement i hver kreds, med det formål at få 
nye undervandsjagere til. 
 
De 6.000 kr. findes ved at reducere tilskuddet til Kristiansund Cup. 
Begrundelse: Det er dette arrangement, som vi i år har prioriteret lavest. 
 
Indstillet af: Uv-jagt 
 
Bilag: 3. Udkast til revideret budget 2004 for uv-jagt 
 
Beslutning: Det reviderede budget blev godkendt. 
 

3.2.4. Ansøgning om revideret budget 2004 for uv-foto. 
Ansøgning om forhøjelse af mødekonto med 3000 kr. til dækning af udgifter vedrørende NM i 
uv-foto. 
Som alle vel er bekendt, har der været en del problemer omkring NM i de seneste år og for at 
løse dem, er formændene for de nordiske forbund blevet enige om, at der skal holdes et nor-
disk møde om uv-foto. Dette er berammet til februar 2004 i Sverige som et weekendmøde, og 
forhøjelsen søges til dækning af disse udgifter. 
 
Indstillet af: Uv-foto 

Fortsættes… 



 
(fortsat) 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Ansøgningen blev ikke imødekommet. Men de ønskede kr. 3.000 må anven-

des til det omtalte møde, og konteres under ”Administration – Nordisk møde”. 
 

3.2.5. DSF medlemskategorier – kontingenttilskud 
I forlængelse af drøftelsen på møde 09-2003 kan tilføjes, at antallet af personer der er medlem af 
flere klubber drejer sig om 118 medlemmer á 276,00. I alt kr. 32.568,00. 
 
Indstillet af: Stig Lyngby 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Til orientering. 
 

3.2.6. Forsikring 
Statsafgift på nytegnet forsikring skal sættes på budgettet for 2004. Denne udgør 15 % og er bereg-
net til 117.180,00. 
Det indstilles derfor, at der tages højde for dette i budget 2004. 
 
Indstillet af: Stig Lyngby 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Budgettet hæves med kr. 117.180. 
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Dagsordenens punkt 4 – Økonomiske beslutninger 
4.1. Kørsel med trailer 

Teknisk Udvalg ønsker fremover at udbetale kr. 2,90 pr. km for kørsel med forbundets trailer, til brug 
for kurser. Beløbet er i dag kr. 2,00 pr. km. 
Det har vist sig, at det mange gange er svært at få personer til at kører med forbundets trailer, da det 
er forbundet med en større omkostning at trække en trailer end den nuværende godtgørelse giver. 
Et af resultaterne har været at Bent Knudsen har leveret traileren på kursusstedet og hentet den igen, 
hvilke har givet kørsel 4 gang til kursusstedet. 
 
Indstillet af: Teknisk Udvalg 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Indstillingen blev vedtaget. Kilometersatsen gælder generelt og ikke kun ved 

kurser forestået af TU. 
 

4.2. VM uv-rugby 
Grundet uforudsete udgifter samt udgifter der fra min side ikke var forudset til at skulle inkluderes i 
VM-budgettet, vil jeg anmode bestyrelsen om en ekstra bevilling på 27.000 kr. 
 

 Uforudsete udgifter 13.500 kr. 
7000 ekstraordinær transportudgift + 6500 tab på salg af merchandise* 

 Gebyret til CMAS for at få lov til at holde VM arrangementet. ~13500 kr. 
Dette beløb har aldrig indgået i mit budget for VM arrangementet. Mit budget indeholdt kun 
udgifter i henhold til kontrakten. 

 
*) Der var inkluderet tab på salg af merchandise på ~20.000 kr. men totalt løb dette op i ca. 
26.500 kr. 

 
Indstillet af: Kim Neubert, projektleder Uv-rugby VM 2003 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Ansøgningen imødekommet. 
 

4.3. Lysbilledprojektor 
Fotoudvalget vil gerne søge om ompostering af 10-15.000 kr. til indkøb af 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 fo-
redrag om uv-foto. 
 
Indstillet af: Uv-foto 
 
Bilag: 4. Pristilbud på køb af lysbilledprojektor 
 
Beslutning: Ansøgningen imødekommet. 
 

4.4. Telefonordning 
Jeg, Henrik Meyer Rasmussen, søger hermed om dækning af udgifter til telefoni og Internet efter 
nedenstående ordning: 

Fortsættes… 



 
(fortsat) 
DSF dækker alle udgifter til telefoni og Internet mod indbetaling af kr. 3.000,- pr. år. 
Jeg ønsker, at ordningen skal træde i kraft pr. 01.01.2004. Indtil da kører jeg med kr. 100 pr. må-
ned i dækning af udgifter til telefoni og Internet, efter fremvisning af dokumentation. 
 
Indstillet af: Teknisk Udvalg 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Ansøgningen imødekommet med følgende restriktioner: 
 DSF betaler max. 8.000, selvfinansiering kr. 3.000, altså dækning af i alt 

5.000 af telefonregningen. 
 Der betales ikke med tilbagevirkende kraft. 
 

4.5. CEN mødeudgift 
Poul Peter Jensen forhører sig om muligheden for at få dækket sine udgifter i forbindelse med CEN 
mødet i Østrig sidste efterår (2002). Det drejer sig om små 6.000 kr. 
Der er nu fremsendt skriftlig redegørelse samt papirer fra mødet. 
 
Indstillet af: Jan Ivar Pinndal 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Efter Poul Peter Jensens eget udsagn var han ikke udsendt af DSF, men 

repræsenterede Dansk Standard.  
 På denne baggrund kan ansøgningen ikke imødekommes, og DSF kan ikke 

dække mødeudgifterne. 
 

4.6. Ompostering budget 2003 ungdomsudvalget 
Vi har gennem ansøgning fået 15.000 kroner til to ”bananer” af Tuborg fondet, hvilket gør, at vi ikke 
har haft de udgifter på sommerlejren, som vi forventede. Derfor vil vi gerne ompostere disse penge, 
da vi allerede på nuværende tidspunkt ser, at vi får brug for at anskaffe to ekstra køleskabe og en ny 
fryser inden næste års sommerlejr.  
Vi ønsker også at anskaffe to pandekagepander til bål, da vi gerne vil styrke de unges sociale om-
gang med hinanden.  
Vi anslår prisen for 2 køleskabe til 6.500 kroner og prisen på en fryser af stor størrelse til 5.000 kroner 
og to pander 2.500 samlet pris 14.000 kroner. Vi håber at bestyrelsen vil se positiv på vores ansøg-
ning. 
 
Indstillet af: Ungdomsudvalget 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Det blev besluttet, at der kan omposteres kr. 7.000 til et køleskab og en 

fryser. 
 

4.7. Landsholdssamlinger – uv-rugby 
I forbindelse med budget 2003 ønsker uv-rugby udvalget at ompostere fra en række konti, herunder 
ungdomsarbejdet, til landsholdstræninger. Der har i 2003 ikke været grundlag for dette ungdomsar-
bejde, men til gengæld været ekstra behov for samling af landsholdene i forbindelse med VM. 
Det drejer sig om omposteringer for kr. 22.000. 
 
Indstillet af: Uv-rugby 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Ansøgningen imødekommet. 
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Dagsordenens punkt 5 – Dansk Sportsdykker Forbunds medicinsk-faglige arbejde 
Forbundets medicinske konsulent, Michael Lohmann, er indkaldt til mødet. Formålet er at drøfte perspekti-
ver i det medicinsk faglige arbejde, samt i hvilket omfang Dansk Sportsdykker Forbund skal involvere sig i 
det. 
 
Til drøftelse (60 minutter). 
 

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Michael Lohmann gav en grundig orientering om tanker og udsigter for tidsbegræn-

sede certifikater til grupper der normalt ikke vil kunne få en godkendt helbredserklæ-
ring til dykning. 

 På denne baggrund blev det besluttet, at DSF skal tage aktivt del i dette arbejde.  
 
Aktion: Michael Lohmann kontakter interessenter for nærmere samarbejde. 
 JIP kontakter Teknisk Udvalg, da de, som rådgivende i certificeringssager, skal med i 

arbejdet. 
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Dagsordenens punkt 6 – Markedsføring af Dansk Sportsdykker Forbund 
Der kommer stadig flere forslag til, hvordan vi som Forbund kan markedsføre os. Endvidere ligger der en 
række opgaver – eksempelvis branding og sponsorarbejde – der lige nu ligger lidt løst i vores organisation. 
Skal vi lykkes i dette arbejde og drage nytte af alle de gode ideer, så må vi også kunne placere ideerne og 
opgaverne, så indsatsen kan placeres de rigtige steder med den nødvendige kompetence. 
Det indstilles derfor, at der nedsættes en permanent arbejdsgruppe til markedsføring af Dansk Sportsdykker 
Forbund. Markedsføringsgruppen – som den foreslås kaldet – skal bestå af 4 personer; et bestyrelsesmed-
lem (der også er formand for markedsføringsgruppen), to medlemmer fra fagudvalgene og en fra sekretari-
atet.  
 
Formålet med markedsføringsgruppen er som følger: 

 at initiere og vedligeholde sponsorarbejde i Dansk Sportsdykker Forbund samt forestå praktiske til-
tag.  

 at initiere og vedligeholde brandingprogram for Dansk Sportsdykker Forbund samt forestå praktiske 
tiltag.  

 at planlægge og iværksætte indkøb og salg af merchandise fra Sekretariatet.  
 
Markedsføringsgruppen skal ud fra formålsbeskrivelse komme med indstilling til kommissorium indehol-
dende økonomiske betragtninger. 
 
Til godkendelse. 
 

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Indstillingen blev godkendt. 
 
Aktion: Der blev nedsat et Markedsføringsudvalg, bestående af: 
 

 Carsten E. Woetmann 

 Ingelise Knudsen 

 1 fra Redaktionsudvalget, 

 2 fra 2 forskellige fagudvalg. 
 
CEW udpeger personerne og udarbejder udkast til kommissorium indehol-
dende økonomiske betragtninger. 
 
Det blev samtidig besluttet: 
 

 At vi fremover ikke bruger de 2 tegnede dykker. De erstattes af billeder. 

 De fremlagte forslag til koncept for uddannelses- og lærebogsmateriale 
blev principgodkendt. Enkelte billeder skal dog udskiftes. 

 Lærebøger skal fremover være ”rigtige” bøger. Instruktørhåndbøger 
skal være ringbind. 

 Produktion af nitroxtabel sættes i gang og trykkes på plast. 

 Ny logbog afventer til sidst i 2004. 
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Dagsordenens punkt 7 – Dykkerklubber og CMAS-centre 
Der har længe været en stående problematik omkring lokal uddannelse af dykkere og forholdet mellem 
klubberne og centrene. På den nyligt afholdte CMAS generalforsamling blev en forøget CMAS indsats 
overfor dykkercentre verden over drøftet, og det er krævende nødvendigt at vi også i Dansk Sportsdykker 
Forbund finder ud af, hvordan vi skal stille os i fremtiden og hvilke råd vi skal give klubberne i deres fremti-
dige udvikling. 
Hvad skal Dansk Sportsdykker Forbund arbejde for – og hvordan hjælper vi klubberne på bedst mulig 
måde? 
 
Til drøftelse (45 minutter). 
 

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Udsat til møde 02-2004 på grund af tidsmangel. 
 
Aktion: -- 
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Dagsordenens punkt 8 - DSF Politikker 
I forbindelse med en generel gennemgang af DSF politikker, vil alle blive taget op til eventuel revision i den 
kommende tid. Dette sker på baggrund af de ændringer der allerede er foretaget i Forbundet, samt de æn-
dringer der ønskes i fremtiden. Til dette de konkrete politikker på dette møde er vedlagt uddybende materi-
ale i form af DIF pjece om ”Skattelovgivning for idrætsforeninger”. 
Det anbefales, at alle politikker offentliggøres på vores hjemmeside som et samlet katalog. Sekretariatet 
varetager administrationen af DSF politikker. 
 
8.1. Telefongodtgørelse 

De forskellige ordninger er sammenskrevet i en politik. Til godkendelse. 
 
Bilag: 5. Politik ”Godtgørelse af udgifter til telefon” 

 
Beslutning: Indstillingen godkendt. 
 

8.2. Godtgørelse af IT 
I forhold til den tidligere politik er foretaget en let revision og korrektur. Til godkendelse. 
 
Bilag: 6. Politik ”Godtgørelse af udgifter til IT” 

 
Beslutning: Indstillingen godkendt. 
 

8.3. Rejsegodtgørelse 
På baggrund af den gældende skattelovgivning har JC udarbejdet et forslag til politik. Forslaget inde-
holder stadfæstelser og nye tiltag. Under alle omstændigheder vil dette forslag i fremtiden gøre rejse-
godtgørelserne synlige. Til drøftelse. 
 
Bilag: 7. Politik ”Rejsegodtgørelse” 

 
Beslutning: Forslaget kunne ikke vedtages som fremlagt. SL arbejder videre på et revideret for-

slag, ud fra drøftelsen i bestyrelsen. 
 

8.4. Forretningsorden for DSF bestyrelse 
Forretningsordenen er rettet let til og beskriver alle forhold i forbindelse med bestyrelsens møder og 
øvrige arbejde. Med denne forretningsorden bliver en række politikker om bestyrelsens arbejde over-
flødiggjort. Til godkendelse. 
 
Bilag: 8. Forretningsorden for Dansk Sportsdykker Forbund bestyrelse. 

 
Beslutning: Indstillingen godkendt. 
 

8.5. Nordiske blade 
Jf. tidligere beslutning er det aftalt med vores nordiske kollegaer, at den store bladbytning ikke foreta-
ges længere. Der er blot tale om, at vi sender 10 numre af vores blad til hvert af de øvrige Forbund. 
Til godkendelse. 
 
Bilag: 9. Politik ”Nordiske Blade” 

 
Beslutning: Indstillingen godkendt. 
 
 

Fortsættes… 



 
(fortsat) 

8.6. Politikker der udgår 
Som konsekvens af ovenstående udgår følgende politikker: 
 

 Bestyrelsesmøder 

 Referat af bestyrelsesmøder 

 Siden Sidst 

 EDB 
 
Derudover indstilles det, at politikken ”Kursuskatalog” udgår, da fremtidige aktiviteter skal markedsfø-
res på anden måde. 
 
Til godkendelse. 
 
Bilag: 10. Bestyrelsesmøder (udgår) 
 11. Referat af bestyrelsesmøder (udgår) 
 12. Siden Sidst (udgår) 
 13. EDB (udgår) 
 14. Kursuskatalog (udgår) 
 
Beslutning: Indstillingen godkendt. 
 
Indstillet af: Jan Ivar Pinndal 
 
Aktion: Sekretariatet ajourfører samlingen af politikker, og udtager således udgåede politikker 

samt indsætter nye godkendte. 
 Samlingen skal fremtræde i samme layout og den enkelte politik påføres ved hvilket 

møde den er vedtaget. 
 Sammen med CEW skal sekretariatet sørge for, at DSF politikker offentliggøres på 

forbundets hjemmeside. 
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Dagsordenens punkt 9 - World Anti Doping Agency (WADA) 
CMAS har accepteret WADA kodekset på General Assembly i Kina. Forud for dette har DIF i foråret 2003 
også tiltrådt kodekset, så Dansk Sportsdykker Forbund er nu forpligtet til at følge kodekset på alle måder. 
 
CMAS skal i den forbindelse oprette en dopingkommission, som behandler alle dopinganklager af idræts-
udøvere i forbindelse med CMAS arrangementer. Endnu vides ikke, om CMAS også vil behandle dopingsa-
ger i forbindelse med nationale stævner, men det vil sandsynligvis være DSF/DIF, der skal behandle så-
danne sager.  
Specifikke dopingrestriktioner for den enkelte idrætsgren vil blive oprettet og administreret af CMAS. 
 
De lande hvor arrangementerne afholdes er ansvarlige for, at der bliver foretaget dopingtests samt finansie-
ring af samme. Dette vil ikke være CMAS ansvar.  
Den økonomiske side kræver nye retningslinier i Dansk Sportsdykker Forbund. 
 
Indstillet af: Jørn Christoffersen 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Bestyrelsen blev orienteret. 
 Der er tilsyneladende en række uafklarede områder, der blandt andet indebærer 

muligheden for at holde DSF erstatningsansvarlig, såfremt vi ikke overholder kodek-
set, med de tests der skal foretages inden for de korrekte tidstermer m.v. 

 
Aktion: Vedrørende CMAS og de enkelte idrætsgrene, så afventes modtagelsen af CMAS 

retningslinier herfor. 
 JIP kontakter DIF for at undersøge i hvilken grad DSF er juridisk forpligtet og kan 

holdes erstatningsansvarlige eller idømmes bøder. 
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Dagsordenens punkt 10 - CEN/EUF 
EUF har i år arbejdet med 2 store projekter. Det ene er udviklingen af et udstillingskoncept, der i korthed går 
ud på at få producenter af dykkerudstyr til at donere op i mod € 100.000 til dette. Ideen går så ud på at lave 
udstillinger ved forskellige shows der ikke er dykkerrelaterede. Eksempelvis ved skishows, bilshows og må-
ske i forbindelse med internationale udstillinger. Da producenterne først kan få en eventuel donation på 
budgettet i 2004, arbejdes der med at holde den første udstilling i slutningen af 2004. 
 
Det andet som EUF arbejder med er knyttet sammen med CEN, idet EUF i samarbejde med det østrigske 
standardiseringsinstitut (svarende til vores Dansk Standard) har lavet en certificering. Det betyder, at hvis 
man ønsker at finde ud af, om man overholder de nye EU-standarder for dykning – så kan man søge om 
denne certificering. Hvis for eksempel vi i Danmark ønsker at se, om vores uddannelse overholder de nye 
EU-standarder, så kan vi bede om at en repræsentant fra det østrigske standardiseringsinstitut samt en 
uafhængig ekspert fra et forbund (f. eks. Norge, Sverige, Holland eller Irland) kommer og checker os. Hvis vi 
overholder EU-standarden bliver vi certificerede. 
 
CEN-arbejdet er nu afsluttet, og arbejdsgruppen har opløst sig selv. Hvad er der så kommet ud af de sidste 
5 års arbejde? Der er kommet 6 standarder: 
 
EN 14153-1: Level 1 diver. (Ligger under CMAS 1* sportsdykker niveau) 
EN 14153-2: Level 2 diver. (Ligger under CMAS 2* sportsdykker niveau) 
EN 14153-3: Level 3 diver. (Ligger under CMAS 3* sportsdykker niveau) 
 
EN 14413-1: Level 1 instructor. (Ligger under CMAS 1* instruktør niveau) 
EN 14413-2: Level 2 instructor. (Ligger under CMAS 2* instruktør niveau) 
 
EN 14467: Recreationel diving services (Krav til udbydere af dykkeruddannelse) 
 
Hvis man er interesseret i disse standarder, kan de købes hos Dansk Standard. DSF har ikke mulighed for 
at distribuere dem. Standarderne vil blive oversat til dansk og på sigt skal den danske stat implementere 
disse standarder i den danske lovgivning i henhold til EU-traktaterne. 
 
Der arbejdes i anden sammenhæng med standarder for dykning med semilukkede og lukkede systemer 
samt standarder for teknisk dykning. 
 
Indstillet af: Michael A.S. Hansen 
 
Bilag: 15. Procedures for the certification of scuba diver training according to EN 14153 

series 
 16. European Underwater Federation CEN equivalence table 
 
Beslutning: Til orientering. 
 
Aktion: -- 
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Dagsordenens punkt 11 - CMAS General Assembly 2003 
Vores verdensorganisation står overfor den største udfordring i organisationens historie. På den netop af-
holdte General Assembly (GA) i Kina, blev det forslag som de nordiske lande, sammen med Irland og Hol-
land, afvist af ledelsen i CMAS. Dette betød, at man fra CMAS ledelse tilsidesatte et forslag, som var ind-
kommet rettidigt. Vi blev selvfølgelig oprørte over dette, og under den ordinære generalforsamling fik vi af-
brudt mødet, omdelt vores forslag og vedtaget det. Hændelsen gav anledning til et møde mellem de fleste 
delegerede ”fra den nordlige halvkugle” og dette møde blev starten på en – foreløbig web-baseret – gruppe 
af dedikerede mennesker, der vil arbejde for, at CMAS i fremtiden kan beholde sin status og måske på sigt 
vokse sig større og stærkere på det internationale marked.  
 
Ledelsen ville også afskaffe vicepræsidenterne for de enkelte kommissioner. Dette ville betyde, at der reelt 
kun ville være én leder i organisationen – nemlig præsidenten. Der skulle vælges 1 præsident og 19 besty-
relsesmedlemmer. Præsidenten kunne så udpege alle poster ud fra de 19 bestyrelsesmedlemmer. Dette 
blev forpurret, og den nye gruppe vil nu koncentrere sig om at finde egnede kandidater til de poster, som 
der er mulighed for at vælge på GA i Rom i april måned 2004. 
 
En positiv ting set med danske øjne er, at Søren Neubert, der indtil nu kun har været udpeget som konstitu-
eret præsident i CMAS UW-rugby commission, blev officielt valgt – tillykke med det. I den forbindelse blev 
det fremhævet, at det i Danmark afholdte uv-rugby VM havde været et godt og gennemarbejdet arrange-
ment som blev en stor succes.  
 
Indstillet af: Michael A.S. Hansen 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Til orientering 
 
Aktion: -- 
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Dagsordenens punkt 12 - Godkendelse til Ungdomsudvalget 
Ungdomsudvalget indstiller Bent Knudsen (Polyfemos) som udvalgsformand for Ungdomsudvalget. 
 
Indstillet af: Ungdomsudvalget 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Indstillingen tiltrådt. 
 
Aktion: -- 
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Dagsordenens punkt 13 - Pædofil problemstillingen 
Lad det være slået fast til en start; Dansk Sportsdykker Forbund og klubberne i forbundet har ikke (DSF 
bekendt) været ramt af dette uhørte overgreb. De aktiviteter som vores fritidsbeskæftigelse indeholder giver 
dog gode vilkår for pædofiles overgreb, med mindre der gøres noget for at forhindre det. 
Heldigvis har en del klubber allerede taget højde for dette, men fra DSF side skal vi medvirke til at der både 
i forbindelse med egne aktiviteter og ude i klubberne gøres det nødvendige for at undgå overgrebene, og for 
at misforståelser ikke skal føre til uberettigede anklager. 
Til dette arbejde indstilles det, at Lene Michaelsen udpeges som projektleder i arbejdet med problemstillin-
gen. Lene er aktiv i Ungdomsudvalget og har kendskab til problemstillingen både i fritiden og på arbejds-
pladsen.  
 
Indstillet af: Jan Ivar Pinndal 
 
Bilag: -- 
 
Beslutning: Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Aktion: JIP tager kontakt til Lene Michaelsen for det videre. Bestyrelsen bør herefter snarest 

tage en drøftelse med Lene Michaelsen, for at vi kan sætte ind de rigtige steder. 
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Dagsordenens punkt 14 - Eventuelt 
Kort information: 
 

 Ulla Neubauer, Ungdomsudvalget, har overdraget rettighederne til domænet 
www.snorkeldykning.dk til Dansk Sportsdykker Forbund. Bestyrelsen udtrykker sin store tak for 
initiativet. 

 

http://www.snorkeldykning.dk/

