Dansk Sportsdykker Forbund

Referat bestyrelsesmøde 08-2017
Torsdag den 12. oktober 2018
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
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Til stede:
Jesper Risløv
Flemming Holm
Stig Lyngby
Gitte Alsing Møller
Casper Dreiøe
Pia Borneland
John Møller Nielsen
Ingelise Knudsen

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 7-2017
Godkendt
3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg.
Jesper Risløv
Til DIF budgetmøde. Der var ikke meget nyt. Et nyt forbund: Dansk Surfing forbund, det er en
prøvediscipling ved OL.
Deltog på DIF´s budgetmøde. Der var en del utilfredshed med fordeling af midler med den nye
stratigiaftale.

Flemming Holm
Jeg har haft møde med Langelands Dykkerklub om medlemskab i DSF
Samt diverse drøftelser med TU om instruktør seminaret herunder om NITROX kurset d. 12.
november d.å.

Stig Lyngby
Budget version 1 er sendt til bestyelsen.
Projektet i TV for dyrt.

Gitte Alsing Møller
Været til jubilæum i Blop, det var hyggeligt. Været til årsmøde i UV-Rugby udvalget.
Landstræneren for UV-Rugbyudvalget foreslog at udvalget udformede et spørgeskema til
klubberne om hvor mange der i klubberne spillede UV-Rugby.
Finnesvømning DM er aflyst, flyttes til foråret 2018.

Casper Dreiøe
Har haft kontakt med Ken fra TU om vragdykning. Der er fastsat nogle datoer hvor de kan
færdiggøre det sidste med kurserne.
Casper arbejder videre med det.
Pia Borneland
Prøvet at komme I kontakt med Arkæologiudvalget og Biologiudvalget.
Mangler svar fra udvalgene.
John Møller Nielsen
Været i kontakt med Fridykkerudvalget.

4. Økonomiske beslutninger
4.1. Status regnskab
Indtægter
Danmarks Idrætsforbund
Samarbejdsaftaler
DSF Kontingent
Biblioteksstyrelsen
Overskud af salg

Indtægter i alt

Budget

Aktuelt
944.048
1.600
2.029.660
50.562
139.436

946.691
0
2.130.000
50.000
180.000

Afvigelse
2.643
-1.600
100.340
-562
40.564

3.165.306

3.306.691

141.385

102.708
38.034
76.959
18.961
1.667
-1.125
24.810
-55.056
6.299
7.185

148.600
60.500
147.000
60.000
94.800
6.400
167.050
0
10.000
47.500

45.892
22.466
70.041
41.039
93.133
7.525
142.240
55.056
3.702
40.315

82.483
37.583

105.000
73.500

22.517
35.917

267.065

227.700

-39.365

85.722
158.916
64.580
156.138
690.866
73.508
685.922

119.000
191.500
64.000
203.250
882.512
98.400
686.453

33.278
32.584
-580
47.112
191.646
24.892
531

2.523.225

3.393.165

869.940

642.081

-86.474

-728.555

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

Omkostninger i alt
Resultat
Likvide midler

Beslutning 08-2017: Godkendt
Ansvarlig: Bestyrelsen

1.965.147

4.2. Teknisk Udvalg. Bevilling til Nitroxinstruktørkursus
Emne: Uddannelse af NITROX Instruktører
Kort beskrivelse:
I bestræbelserne på at få boostet nitroxuddannelserne i klubberne og få en generel hævelse af instruktørniveauet i
DSF, vil vi gerne prøve at tiltrække så mange instruktører som muligt på det kommende nitroxinstruktørkursus 12/11.
Samtidig vil vi også anvende kurset til at få flest mulige instruktører til at gennemgå vores nitrox e-læringskursus for at
få det testet og yderligere kvalitetssikret. Følgende er er vigtigt i denne sammenhæng:
1.
2.
3.
4.

Forskellig pris afhængig af, om folk allerede har bøger og tabeller
Tilskud til bøger og tabeller
Tilskud til kursuslokaler og Instruktøromkostninger
Pris på certifikat

Ad. 1
De instruktører, der allerede har en nitroxbog version 5 eller 6 og nitroxtabellen, behøver ikke at anskaffe sig en for at
deltage. Så det vil kun være dem, der har meget gamle bøger, eller dem der er uddannet igennem andre
organisationer, der skal anskaffe sig bøgerne. Dette tiltag er besluttet.
Ad. 2
Vi ønsker at tilbyde bøger og tabeller til en lavere pris end de 420,-. Vores forslag vil være en pris på 300,Ad. 3
Vi har lavet aftale med dykkerklubben Aktiv i Fredericia om leje af deres klublokale til gennemførelse af dette kursus.
Hvis bestyrelsen kan bevillige penge til dette, vil vi kunne trække udgiften ud af budgettet. Prisen for leje af klubhuset
er kr. 1000,-. Der vil være udgift til instruktørovernatning mens transport er dækket af TU til instruktørseminaret,
Ad. 4
Vi ved at DSF har en anden omkostning på certifikaterne end de 195,-, der normalt bliver betalt. VI ønsker i
forbindelse med dette nitroxinstruktør fremstød, kan få certifikaterne til en mere attraktiv pris, f.eks. kr. 95,Prisen på kurset er i øjeblikket:
- 795,- med bøger og tabeller og
- 375,- uden bøger og tabeller
Hvis vi kan få bestyrelsen opbakning og økonomisk støtte, så vil vi kunne tilbyde kurset til:
- 495,- med bøger og tabeller.
- 195,- uden bøger og tabeller
TU forventer vi at kunne gennemfører 2 hold i løbet af dagen. Vi har fra dykkerklubben Aktiv fået anbefalet en
holdstørrelse på 16, men de har cfør haft 30, så TU håber at kunne uddanne af mindst 50 nye nitroxinstruktører.
Hvis der er større tilslutning, end der er plads til, så vil vi prioriterer dem, der kommer vest for Storebælt først.
Begrundelse:.
Teknisk Udvalg ønsker på en ny måde at NITROX Instruktører hurtigy let og effektivt

Beslutning møde 08-2017: Forbundet betaler overnatning for 2 instruktører, Frokost af
sandwichstørrelset, leje af lokale og certifikater. Ingen instruktørgodtgørelse.
Ansvarlig: Stig Lyngby

4.3. Fridykkerudvalget. Ompostering
Ansøgning ompostering af VM-midler til fælles træningssamling
I forbindelse med Fridykker Danmarks store udvikling det seneste år med nu aktivitet i både AIDA og CMAS,
ønsker vi at samle de danske fridykkere. Der har været meget aktivitet – og også uro, så vi ønsker at lave
denne samling for at samle de danske fridykkere om det vi alle holder af, sporten fridykning.
Samlingen har til formål at oplyse, videns- og erfaringsudveklse på tværs af klubberne. Der vil blive hentet
instruktører ind som kan inspirere til både land- og vand-træning så vi kan optimere træningerne ude i
klubberne, det være sig indenfor teknik, træningsplanlægning, sportspsykologi mv.
Vi ønsker at landets fridykkerklubber får indsigt i mulighederne for at deltage i CMAS og AIDA
mesterskaberne, samt hvordan dette kan trænes hjemme i klubberne. Vi har tænkt at undersøge
mulighederne for at få en CMAS-dommer til Danmark, der kan fortælle om CMAS-reglerne, som vi på egen
krop kan prøve af i svømmehallen ved et uofficielt mini-stævne.
Desuden skal træningssamlingen være en mulighed for at mødes som fridykker og skabe fælleskaber også
på tværs af klubberne. Dette for at skabe større aktivitet i fridykning og forhåbentlig flere frivillige til i de
kommende år at gennemføre arrangementer i DSF-regi, herunder flere stævner der igen kan motivere og
højne det nationale, sportslige niveau.
Budget
Ved 30 deltagere
Deltager gebyr: 30 x 200 kr = 6000 kr
Penge fra træningssamling post: 4800 kr
Penge fra træningslejr post: 8000 kr
Halleje: -8.000 kr
Instruktører:-15.000 kr
Kost og logi: -25.000 kr
Vi vil derfor gerne søge ompostering af de resterende kroner fra VM i dybdefridykning, hvor der er 25.333
kr tilovers. Vi vil gerne imødekomme bredden i fridykkersporten med henblik på at få flere til tops, så vi
også kan få flere atleter med til de kommende VM’s i 2018.
Vi tror på at vi må gøre en indsats for at få folk i den retning, og vi tror på at ved sådan et arrangement kan
flere få ”blod på tanden” til at træne igennem her i pool-sæsonen og være klar til foråret og hen over
sommeren.
Grunden til at vi søger om ompostering er i håbet om at hvis udgifterne ved at deltage til et sådan
arrangement som bl.a. omhandler ”det nye CMAS”, så vil folk være mere villige til at komme – uafhængigt
af organisation. Vi kan dermed mødes om, hvad sporten fridykning reelt set er og blive inspireret af nye
tiltag.
Vi kunne desuden også håbe at der ville komme nogle fra bestyrelsen og deltage i weekenden – på land
som i vand.

Beslutning 08-2017: Indstillingen er bevilget, med følgende kommentar:
Weekenden skal afvikles i 2017 og egenbetaling min. kr. 500,-

Ansvarlig: John Møller Nielsen

4.4. John Møller Nielsen. Dykkerevent
Beslutning 08-2017: Bevilget 5.000,00 til en stand.
Ansvarlig: John Møller Nielsen

5. Anmeldte sager
5.1. Stig Lyngby. Projekt vild med vand. 5.1. Bilag Projektbeskrivelse.
Beslutning 08-2017: Vild med vand kommer med et oplæg som sendes ud til klubberne
Ansvarlig: Stig Lyngby

6. Eventuelt
1. Stig Lyngby ønsker at medlemsoplysninger ved årsskiftet bliver tilføjet med e-mail.
2. Jesper Risløv: Hvis man vil have et svar på en skrivelse så skriv det så man ved at der skal svares
på det så man ikke tror det er til orientering.
3. Jesper Risløb: Brugt udstyr til veteraner, Jesper sender brev til klubberne (gennem kontoret)

