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1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 03-2014 

 

3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg. 
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 4.1 Regnskab/budget 2014   
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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 04-2014 

Godkendt 

 

3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg. 

 

Jesper Risløv 

Været til messe i Tommerup. Godt besøgt, der var mange dykkere. 

DIF arbejder på at få forbund grønne, Jesper har udfyldt papirerne og arbejder videre på at gøre DSF 

til et grønt forbund. 

DIF kan være behjælpelig med sager som involverer offentlige myndigheder. 

 

Flemming Holm 

Været til CMAS TC møde. I Italien samler man en gang pr. år alle instruktør alla vores instruktør 

seminar, men de holder også en række andre seminar samtidig. F.eks. biolog, arkæologi m.m. Det 

kunne være interessant for os, at gøre det samme.  

TU har sag gang i en ny arbejdsgruppe med snorkeldykkerhåndbogen. 

 

Stig Lyngby 

Kompressorservice aftale på plads. 

Trykprøvning er ikke plads endnu, det bliver nok først efter maj. 

Haft en del henvendelser om passageransvars forsikring,  

 

Mogens Braae 

WEB er i luften.  

 

Pia Borneland 

Arkæologiudvalget vil gerne have arrangementer på hjemmesiden. 

Har haft kontakt med Fotoudvalget. 

 

Klaus Vest 

Dykkerudvalgets rolle i arrangementer blev vendt. 

 

4. Økonomiske beslutninger 

4.1 Regnskab/budget 2014 

 Der er ikke sket så meget endnu så der er ikke sendt noget ud til bestyrelsen. 

 Der fremsendes opgørelse til næste bestyrelsesmøde. 

 

5. Anmeldte sager 

 5.1. Godkendelse af medlem til redaktionen 

 Jacob Olling 

 Kaare Klints Vej 3 

 4690 Haslev 

 27 14 92 01 

 jo@jakobolling.dk 

 

5.2. Repræsentantskabsmøde   

 Kort snak om repræsentantskabsmødet og eftermiddagens møde med udvalgene.  

 Jakob Johansen har meddelt afbud og stiller ikke op til bestyrelsen på 

 repræsentantskabsmødet. 

 

6. Eventuelt  


