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5.5.   Godkendelse af formand for Finnesvømmerudvalget. 

 

           

 

       6.       Eventuelt     

 

 

Deltagere:   Afbud:  

Michael A.S. Hansen, formand  Karin Due, elitefora  

Stig Lyngby, økonomiansvarlig  David Graakjær 

Kirsten Klaaborg, ungdomsfora  Kim A. Hansen, næstformand 

Klaus Vest, klubfora 

Christian Hemmingsen 

Ingelise Knudsen, Sekretariatsleder 
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1. Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra møde 06-2006 

 Godkendt 

 

3. Bestyrelsens siden sidst 

Medlemskort er opdateret på engelsk fra 2008 

Orientering om møde i Orlando for Dansk Standard.  

Arbejdsgrupper. 

Dykkerstandarder. 

Møde med advokat. 

 

4. Økonomiske beslutninger 

 

4.1. Regnskabsredegørelse 

Regnskabsredegørelse taget til efterretning. 

På grund af ændret situation mødes Stig og Henrik. 

 

       4.2.  Budgetforslag 3. udkast 2008 

       Medsendt 

        

   Bilag 1 

       Retningslinier for budget 

       Er arrangementet for "BREDDE" eller "ELITE" eller" JUNIOR" 

       Antal deltagere, der er budgetteret med til det givne budgetterede arrangement  

Tidspunkt (måned) for afholdelse af arrangement (jf. kravet til periodiseret budget)  

Hvis det ikke tydeligt fremgår af benævnelsen af arrangement, hvad  

arrangment/aktiviteten består i, ønskes et par beskrivende ord, så vi kan se, hvad det  drejer sig om.  

  

       Bilag 2 

       Revideret budget fra Fotoudvalget 

       Bestyrelsens forslag 21.200 

       Fotoudvalgets forslag 43.000 

  

       Bilag 3 

       Biologiudvalget skal aflevere nyt budget beløbsramme 40.000. 

       Undervisningsmaterialer på 14.000 skal høre under butikken. 

       Der skal fremsendes et revideret budget  

  

       Bilag 4 

       Teknisk Udvalg har fået rettet i deres budget, men er i tvivl om hvad der herefter skal gøres 

  

       Bilag 5 

       UV-Rugbyudvalget skal nedbringe deres budget med 100.000. 

       Søren Neubert foreslår at bestyrelsen prioriterer nedskæringerne. 

       Bestyrelse meddeler at DM og NM må ikke skæres væk i 2008. 
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        Bilag 6 

 UV-Jagt, jeg har lige set referat 05-2007 og 2. udkast af budgetforslag for uv-jagtudvalget,  

 det som Ingelise har udsendt i dag. 

 Jylland, på Fyn og på Sjælland afholdes der hvert år 3 til 5 konkurrence. Og ja det er 

 et breddearrangement, som alle kan deltage i, og med 80 % deltagerbetaling. Ud fra  

  de konkurrencer bliver der opgjort nogle ranglister, hvor de bedste personer får nogle point. 

 Til DSF-mesterskabet (FM) kan alle også deltage, og ja det er et breddearrangement med 80 % del

 tagerbetaling. Ud fra resultatet af denne konkurrence bliver der også  

 lavet en rangliste, hvor de bedste personer får nogle point.Udtagelsesstævnet er derimod ikke åbent 

 for alle. Her får kun lov til at deltage 18 personer. Det er kun de allerbedst fra ovenstående konkur

 rencer der får lov at deltage.  Dem med de fleste point.  

 Der er ikke ændret i UV-Jagt budget, de afventer nærmere. 

 Spørgsmålet er stadig om udtagelsesstævnet er et elitearrangement eller bredde arrangement.

  

 Bilag 7 

 Arkæologisk Udvalg skal fremsende et revideret budget. 

 

        Stig Lyngby stiller forslag til hvordan vi kan kompensere for nedgang i tilskud i forhold  

 til DIF’s fordelingsnøgle. 

 

        Kirsten Klaaborg laver et forslag til DIF vedrørende medlemsregistrering til 2009,  samt vejledning 

 til klubberne. 

 

        4.3. Fotoudvalget.  Ansøgning om ompostering 

 Prisen hos NEM-Computer er 15.000 kr. + moms 

 Som uddybning af ansøgning om ompostering: Grunden til at fotoudvalget netop i år 

 har en sum penge af denne størrelse i overskud på budgettet, skyldes alene at vi kun 

 sendte én fotograf mod budgetteret to til VM på Mauritius. Årsagen til dette var, at  deltagerbetalin

 gen blev sat til 50 %, hvilket resulterede i, at den ene af deltagerne opgav at deltage, da han ikke 

 kunne skaffe de 20.000 kr., der skulle betales. Den  

 budgetteret deltagebetaling for denne ene deltager er derfor i overskud og ønskes  anvendt til pro

 jektor-købet. 

 Projektoren skal anvendes til NM, DM, fototræf og fotokurser og vil således være i  brug af fotoud

 valget løbende hen over hele år. 

 Beslutning: Der skal indhentes flere tilbud før der tages beslutning. 

 Ansvarlig: Stig Lyngby 

  

 5. Anmeldte sager 

 5.1. UV-Rugby regler (Bilag fra møde 06-2007) 

 Hvis en kvinde er medlem af en klub der udelukkende består af kvinder, må hun godt  

 spille uv-rugby kampe for en anden klub i samme sæson, såfremt denne klub ikke   

 også er en ren pigeklub. 

 Hun skal være medlem af begge klubber. 

 Ovenstående er gældende så længe der ikke er risiko for at holdene mødes i samme   

 turnering. 

 Beslutning: Ovenstående er vedtaget 

 Ansvarlig:  
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 5.2. Status på klubansøgninger          
 WEBDYK SYD   Ikke afsluttet 

 Køge Bugt Aqua fra Mosede Havn i Greve Ikke afsluttet 

 Knarreborg Mølle Camping  Afventer 

        TDC DYK ØST   Afventer 

        FRØ-mandsklubben Kaj   Har indsendt papirer – Afventer 

 Deloitte Scuba Diving Club Denmark  Har indsendt papirer – Afventer 

 

 5.3.   Forretningsorden (Bilag fra møde 05-2007) 

 Næste møde 

   

 5.4.   Lederseminar orientering 

 Programmet blev gennemgået 

  

  

 5.5.   Godkend formand for Finnesvømmerudvalg. 

 Signe-Marie Bay Andersen 

 Dambakken 1, C st. tv. 

 3460 Birkerød 

 Beslutning: Godkendt.  

              

            

 

       6.  Eventuelt     

 

 


