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Dansk Sportsdykker Forbund 
Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activit’es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund 

 

Referat 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2006 
Comwell Middelfart 

Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 

Søndag den 02. april 2006 kl. 10.00 
 

 

 

1. Valg af dirigent 

 Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 

  

2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning 

Beretningerne er udsendt 

 

3. Revideret regnskab fremlægges 

Regnskabet er udsendt  

 

4. Budget fremlægges 

Budgetforslaget er udsendt 

 

5. Valg af revisorer 
 Bestyrelsen indstiller Bjørn Meinert Küster og Tina Küster. 

 

6. Anmeldte sager: 

6.1  Forslag om ændring af § 16. 

Forslag fremsendt af bestyrelsen 

 

6.2 Forslag om instruktør uddannelser. 

 Forslag fremsendt af Greve Dykkerne 

 

6.3  Forslag om dekompressionstabel. 

  Forslag fremsendt af Skovshoved Undersøiske Gruppe 

 

6.4  Forslag om prisstrategien i forbundets butik. 

  Forslag fremsendt af Skovshoved Undersøiske Gruppe 

 

6.5              Forslag om stigende administration, mindre tid til aktivitet. 
              Forslag fremsendt af UV-Rugbyudvalget  

 

 6.6             Oplæg til strukturdebat. 
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7. Valg af formand for Appeludvalget 
Jørgen Bjufstrøm, Skovshoved Undersøiske Gruppe, genopstiller og er  

bestyrelsens kandidat 

 

 

8. Valg til bestyrelsen: 

8.1. Valg af formand  

 Michael A.S. Hansen, Frømandsklubben Neptun.  

 Genopstiller og er bestyrelsens kandidat 

  

8.2. Valg til Klubfora  

 Klaus Vest, Sportsdykkerklubben Dykanden. 

                      Opstiller og er bestyrelsen kandidat 

   

8.3. Sikkerhedsforaansvarlig 

 Torben Tang, Sønderborg Sportsdykker Klub. 

 Genopstiller og er bestyrelsen kandidat 

  

8.4. 1. Suppleant 

 

8.5. 2. Suppleant 

 

 

9. Eventuelt 
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Michael A.S. Hansen 

Jeg vil gerne starte med at byde Jer alle sammen velkommen, jeg håber vi får en rigtig god dag og en god debat. 

Det første punkt på dagsorden er valg af dirigent og bestyrelsen har foreslået Willy Rasmussen fra Danmarks Idræts-

Forbund, er der andre forslag. 

 

Punkt 1. Valg af dirigent. 
 

Willy Rasmussen er valgt. 

 

 

Punkt 2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning. 
Michael A.S. Hansen 
Nu er det sådan at vi altid starter med æresbevisningerne, der er 2 kandidater indstillet til DSF æresbevisninger. 

Claus Pape fra Dykanden fik forbundets æresnål. 

Torben Sejer fra Amager UV-Rugby klub fik forbundets æresnål 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 

 

Punkt 3. Revideret regnskab fremlægges. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.     
 

 

Punkt 4. Budgetforslag fremlægges. 
Ændringsforslag til budget 2006 
  
2. Der afsættes 100.000 til C-Kursus i 2006.  

Forslaget er vedtaget 

 

3. Der afsættes 95.000 til at nedsætte prisen på A og B-kurser i 2006  

Forslaget er vedtaget 

Budgetforslag godkendt med ovenstående ændringer. 

 

 

Punkt 5. VALG AF REVISOR 

Bjørn Meinert Küster og Tine Küster er valgt 

 

Punkt 6. Anmeldte sager: 

Punkt 6.1. Forslag til ændring af § 16 
 

 

 

§ 16 

Repræsentantskabsmøde 

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april måned. Indvarsling til det ordinære repræsentantskabs-

møde skal ske med mindst 60 dages varsel. Bestyrelsens beretninger og regnskabet samt budget udsendes mindst 30 

dage før mødets afholdelse. 

Såfremt repræsentantskabsmødet er rettidigt og korrekt indvarslet i.h.t. lovene, er mødet lovligt og beslutningsdygtigt 

uanset antallet af fremmødte repræsentanter. 

Sager, der ønskes behandlet, skal anmeldes skriftligt til forbundsbestyrelsen (formanden) senest 30 dage før mødets 

afholdelse. 

 

Er forslagsstiller ikke til stede på mødet, kan det indsendte forslag ikke behandles. 

 

Punkt 6.1. Ændring af § 16 er vedtaget. 

 

 

 

 

 

 

Punkt 6.2. Forslag om instruktøruddannelser. 
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Fremsendt af Grevedykkerne 

 

Alle CMAS uddannelser i DSF skal overholde CEN/ISO- standarderne og være på niveau med CMAS std. & req. 

for den pågældende uddannelse.  

Ændringsforslag vedtaget 

 

 

Punkt 6.3.  Forslag om dekompressionstabel 
Fremsendt af Skovhoved Undersøiske Gruppe 

 

Beslutninger omkring valg af tabeller afgøres af Teknisk Udvalg med godkendelse af DSF’s 

Bestyrelse. 

Ændringsforslag vedtaget 

 

 

Punkt 6.4. Forslag om prisstrategien i forbundets butik. 
Fremsendt af Skovshoved Undersøiske Gruppe. 

Forslag ikke vedtaget. 

 

 

Punkt 6.5. Forslag om stigende administration, mindre tid til aktiviteter. 
Fremsendt af UV-Rugbyudvalget. 

Forslag vedtaget. 

  

  

Punkt 6.6. Oplæg til strukturdebat. 
Strukturen blev gennemgået og debatteret og bestyrelsen fik mange nye ting med hjem til det videre arbejde med 

strukturen. Bestyrelsen vil lave et ide katalog, og med det i baghånden fremkomme med noget som vi synes er for-

nuftigt. 

 

 

Punkt 7. Valg af formand for Appeludvalget 
Jørgen Bjufstrøm, Skovshoved Undersøiske Gruppe, genopstiller og er bestyrelsens kandidat 

Jørgen Bjufstrøm er valgt for et år. 

 

 

Punkt 8. Valg til bestyrelsen 
 

 

Punkt 8.1. Valg af formand  
Michael A.S. Hansen, Frømandsklubben Neptun.  

Genopstiller og er bestyrelsens kandidat 

 

Dirigent 

Michael Hansen er villig til at lade sig genvælge og indstilles af bestyrelsen som kandidat og jeg skal høre om der er 

nogen der gerne vil være formand for 2 år i stedet for Michael, så er det nu man skal melde sig. 

Det er ikke tilfældet. 

Michael A.S.Hansen er valgt for 2 år 

 

 

Punkt 8.2. Valg til Klubforaansvarlig  
Klaus Vest, Sportsdykkerklubben Dykanden. 

Opstiller og er bestyrelsen kandidat 

   

Dirigent 

Klaus Vest opstiller som bestyrelsens kandidat og jeg skal høre om der er andre forslag end Klaus? 

Det er ikke tilfældet. 

Klaus Vest er valgt for 2 år 
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Punkt 8.3. Valg til Sikkerhedsforaansvarlig 
Torben Tang, Sønderborg Sportsdykker Klub. 

Genopstiller og er bestyrelsen kandidat 

 

Dirigent 

Torben tang er villig til at lade sig genopstille og er bestyrelsens kandidat. 

Er der andre forslag? 

Torben Tang er valgt for 2 år  

 

Punkt 8.4. Valg af 1. Suppleant 

Punkt 8.5. Valg af 2. Suppleant 
De er vakante 1. og 2. suppleantposten. 

 

 
Punkt 9. Eventuelt 
 

Status for dykning med børn. 

Arbejdet med Dykning med børn er endnu ikke færdigt, der arbejdes videre med sagen. 

 

Redningsveste for snorkeldykkere. 

Sagen med redningsveste er afsluttet da redningsveste kan købes i butikkerne, det er bare et spørgsmål og at betale 

prisen. 

 

Dykkerklubbernes dag. 

Forbundet vil være behjælpelig hvis der er behov for det til et fælles arrangementer i lokalområderne. 

 

Dykningens Dag. 

Dykningens Dag, et samarbejde mellem DSF, PADI og DYK. Kirsten Klaaborg fra bestyrelsen er koordinator sam-

men med en person fra de andre organisationer. 

 

Instruktør CD 

Det er en flot præsentation, men det ville være ønskeligt hvis man kunne redigere i den, samt skrive slides ud. 

 

Formand for Teknisk Udvalg 

Udvalgsformændene bliver for hurtigt slidt op i dette udvalg. Det henstilles til bestyrelsen at finde en løsning sam-

men med Teknisk Udvalg. 

 

Brugerbetaling 100 % på Teknisk Udvalgs kurser. 

Der gives ikke tilskud til kompetencegivende kurser. 

 

 

Dirigent 

Andre ting til eventuelt, kommentarer og spørgsmål? Noget andet? Hvis det ikke er tilfældet så er jeg ved at være 

færdig med mit arbejde for i dag. Tak for god ro og orden det har været hyggeligt at være sammen med Jer. 

God sæson, jeg regner med at isen er ved at være væk fra de danske farvande så skal I vel i gang med Jeres sæson. 

I hvert fald tak for i dag og god sæson, hvis Michael lige vil afslutte. 

 

 

Michael A.S.Hansen 

Jeg vil gerne sige tak til dig Willy for god og saglig styring af det her repræsentantskabsmøde, jeg synes at I skal 

give Willy en hånd. 

Så vil jeg også gerne sige rigtig hjertelig tak til alle Jer fordi I har været her i dag og hjulpet os med at gøre de ting 

som vi nu skal. Jeg håber at de mange gode ideer der er kommet her i dag, at de kan udmønte sig i det arbejde vi nu 

skal til og i gang med. 

Så jeg vil ønske Jer alle sammen en rigtig god tur hjem og til slut, jeg ved ikke om der er noget vi har gjort før, ellers 

vil jeg gerne indføre det, og jeg vil gerne have at I rejser Jer op og udbringer et 3 foldigt leve for Dansk Sportsdyk-

ker Forbund. 

DSF længe leve.  

Kom godt hjem. 

   

 


