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1. Godkendelse af dagsorden

Afbud:
Klaus Vest
Mogens Braae
Casper Dreiøe

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 03-2015.
Godkendt
3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg.
Flemming Holm
Har været til TC møde.
CMAS: Event i Danmark i forbindelse med et søslag for 100 år siden.
Flemming er med i arbejdsgruppen omkring dette muligt event.

Pia Borneland
Arbejder videre med jubilæumsarrangement.

Ingelise Knudsen
Sendt Indberetnings tal til bestyrelsen
Haft møde med vores kontaktperson fra DIF udvikling om indberetning af aktiviteter.
Der manglede lige et referat fra et foreningsbesøg.
UV-Jagt 2 stævner talte ikke med i forhold til reglerne.

4. Økonomiske beslutninger
4.1. Regnskab og budgetopfølgning

Regnskab og budget

Møde 04-2015
Regnskab

Budget

Forskel

Indtægter
Danmarks Idrætsforbund
DSF Kontingent
Biblioteksstyrelsen
Overskud af salg

1.102.896
1.888.280
7.869
81.195

1.106.000
2.076.000
60.000
275.000

3.104
187.720
52.131
193.805

3.080.239

3.517.000

436.761

-4.960
-1.050
-1.600
0
-9.918
-3.831
0
-11.750
0
1.437

160.600
33.100
119.000
34.000
61.775
20.000
138.000
83.290
23.000
32.700

165.560
34.150
120.600
34.000
71.693
23.831
138.000
95.040
23.000
31.263

643
17.812
130.875

116.500
70.000
275.697

115.858
52.188
144.822

29.981
41.622
43.684
100.717
200.930
28.555
684.200
0

139.500
220.200
152.000
211.000
821.660
110.400
714.000
100.000

109.519
178.579
108.316
110.283
620.730
81.845
29.800
100.000

Omkostninger i alt

1.247.346

3.636.422

2.389.076

Resultat

1.832.894

-119.422

-1.952.316

Indtægter i alt
Omkostninger
Udvalg
Ungdomsudvalget
UV-Jagtudvalget
UV-Rugbyudvalget
Finnesvømmerudvalget
Fridykkerudvalget
Arkæologiudvalget
Teknisk Udvalg
Teknisk Udvalg kurser
Biologiudvalget
Fotoudvalget
Kommunikationsudvalget
Kommunikation
Redaktion
Sportsdykkeren
Administration
Bestyrelsen
Øvrige udvalg og arb.grupper
Medlemsudgifter
Sekretariat
Personaleudgifter
Materiel
Forsikringer
Aktivitetspuljen

Likvide midler

2.689.571

Beslutning møde 04-2015: Godkendt
Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. UV-Jagtudvalget. Ansøgning til aktivitetspuljen
På vegne af uvjagt udvalget vil jeg gerne søge aktivitets puljen til to
aktiviteter.
1)
I forbindelse med dm i uvjagt forventer vi at der kommer en del juniorer
med, vi plejer altid at have en båd med bådfører med til at sørge for
sikkerhed.
Vi betaler ikke løn til bådfører men dækker udgifter til kørsel, ophold,
mad samt en mindre gave som eksempelvis er en flaske rødvin.
Dette kommer til at koste 5.000 kr
Der kommer til at deltage 40 personer i DM og de betaler selv for bolig,
mad og kørsel.
Vi føler det er vigtigt at sørge for sikkerheden og 5.000 for et
arrangement for 40 personer er good value for dsf
2)
Ansøgning om dækning af deltager betaling
Det koster 3.000-3.500 euro at deltage i em i uvjagt. En stor del af denne
udgift er betaling til CMAS som vi ikke får noget for.
Deltagerne vil gerne betale fly, mad, hotel og bådleje selv.
Men det er ikke rimeligt vi skal betale afgift til CMAS i den størrelse.
Vi søger derfor om yderligere 12.000 til EM som udelukkende går til
deltager betaling. Alle øvrige udgifter betaler vi selv.
3) UV-jagt udvalget opfordrer formanden til at spørge CMAS om det rimelige
i at de tager afgift for EM. Det er i høj grad med til at mindske
deltagelsen fra alle de lande som ikke har mange penge på udvalgskontoen.
I det mindske bør man kunne forlange gennemsigtighed i hvad pengene går
til.

Beslutning møde 04-2015: Ikke godkendt
Ansvarlig: Jesper Risløv

5. Anmeldte sager
5.1. Reklame på hjemmesiden
Beslutning møde 04-2015
Det vi har aftalt, er at de annoncører vi har i vores blad kan då deres logo på vores web.
Sidst vi havde det på B-møde var da Ole oplyste at han ville fjerne funktionen.
Det må være Ole der har lagt det på, så må vi bede Mogens om at give ham besked på at erstatte det
med annoncørens logo.
Og det at have et logo med PADI i er nok lidt for smart, med mindre PADI er begyndt at annoncerer i
Sportsdykkeren.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.2. Analyse. TU
Som nævnt så oplever vi en faldende tilgang i medlemstallene, som så mange andre. Det vil vi
selvfølgelig gerne gøre noget ved. Vi er så kommet frem til, at inden vi sætter en masse i værk, så bør
vi have en markedsanalyse, som viser hvor vi står og hvorfor tingene er, som de er.
Umiddelbart så har vi to ben at stå på med hensyn til uddannelse af nye dykkere, klubberne og
dykkercentre. Vi udsteder kun certifikater indenfor CMAS, men vi er åbne for medlemmer, der er
uddannet inden for andre organisationer. For os er det også en indtægt, at udstede certifikater og
samtidig vores fødekæde til nye instruktører, så det rammer os lidt to steder.
Vi har kun talt med et dykkercenter og de oplever en stigende tilgang til deres kurser, men de
uddanner efter et andet system, så vi ved ikke hvor mange.
Det er de ca. 150 klubber, som vi i første omgang gerne vil kende lidt bedre. Vi har her i Teknisk
Udvalg talt lidt om. hvad det er vi skal gøre bedre for, at klubberne kan konkurrere med centrene,
hvis det er dem, vi er i konkurrence med. Vi ved det ikke.
Her er nogen af de ting vi har talt om, som måske kan afklare hvor vi står.
- hvilke klubber / instruktører er gode til at uddanne
- er det prisen der er afgørende for valg af uddannelse
- er der forskel i kvaliteten af uddannelserne
- er der forskel i uddannelsesmaterialet, der findes i de enkelte uddannelser
- hvad efterspørger klubberne
- hvad tilbyder klubberne af uddannelse i dag (pris og tid)
- hvorfor vælger elever andre udbydere end klubber
Der er formentlig andre ting, men det var lidt brainstorming fra et møde.
Vi har også talt om, at vi gerne vil vide, hvorfor dykkercentrene (eller deres kursister) vælger os fra, vi
tror det er prisen, men det er kun baseret på udtalelsen fra det ene dykkercenter.

Beslutning 04-2015: Flemming tager det med Teknisk Udvalg
Ansvarlig: Flemming Holm

