Dansk Sportsdykker Forbund
Til klubberne

Brøndby den 11. juni 2020

Dagsorden
Repræsentantskabsmøde 2020
Søndag den 16. august 2020 kl. 10.00
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
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2.

Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning
v/Formand Jesper Risløv
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Revideret regnskab fremlægges
v/Økonomiansvarlig Stig Lyngby
Regnskabet er udsendt

4.

Budget fremlægges
v/Økonomiansvarlig Stig Lyngby
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Valg af revisorer
Haamann A/S
Statsautoriserede revisorer CVR.nr. 24 25 69 95

6.

Anmeldte sager

6.1.

Forslag om medlemskort
Sportsdykkerklubben Bølgen

6.2.

Forslag om vedtægter
Forslaget indsendes af arbejdsgruppen, som blev nedsat på repræsentantskabsmødet i 2019.
Arbejdsgruppen består af Michael A.S Hansen og Susanne Petersen.
Forslag til ændring af DSF-vedtægter
Høringsnotat DSF Vedtægter

7.

Valg til Appeludvalget
Allan Sørensen
Poul Jensen
Carl-Aage Arnoldus

8.

Valg til bestyrelsen

8.1.

Formand for 2 år
Jesper Risløv
Modtager genvalg

8.2.

Bestyrelsesmedlem 1 for 2 år
Gitte Alsing Møller
Modtager genvalg

8.3.

Bestyrelsesmedlem 3 for 2 år
Pia Borneland
Modtager genvalg

8.4.

Suppleant for 1 år

8.5.

Suppleant for 1 år

9.

Eventuelt

Sportsdykkerklubben ”Bølgen”
v/formand Flemming Holm
Fugleparken 48
2690 Karlslunde
www.sdkb.dk

Karlslunde, den 28. januar 2020

Forslag til Dansk Sportsdykkerforbunds Repræsentantskabsmøde 2020
Sportsdykkerklubben Bølgen indstiller til, at repræsentantskabet pålægger Dansk
Sportsdykker Forbunds bestyrelse at finde en løsning, så det ikke er nødvendigt at udsende
medlemskort gældende fra 2021.
Plastikmedlemskortet havde en værdi for år tilbage. Værdien lå i, at medlemmet kunne
dokumentere at have en forsikring samt nemt at finde oplysninger om police numre m.m.
Disse oplysninger kan i dag nemt fås via en mobil-app. eller via forbundets hjemmeside.
Værdien for forslaget ligger i, at vi fremover som grønt forbund ikke længere udsteder et
plastikkort hvert år, samt arbejdsopgaven på forbundskontoret i udstedelse af alle disse
kort. Hertil skal lægges klubbernes arbejde med at få kortene distribueret til alle
medlemmerne.
Vi indstiller til, at repræsentanterne pålægger bestyrelsen at finde en løsning, så 2020 er
det sidste år, at forbundet samt klubberne har opgaven med at udsende årskortet til
medlemmerne.
Med venlig hilsen
Sportsdykkerklubben ”Bølgen”

Flemming Holm
Formand

Dansk Sportsdykker Forbund
8. marts 2020

Forslag til ændring af DSF vedtægter.
1.





Der foreslås følgende generelle ændringer:
”Dansk Sportsdykker Forbund” forkortes til ”DSF” bortset fra i §1, hvor Dansk
Sportsdykker Forbund nævnes første gang.
Teksten i de enkelte § opdeles i stykker for at gøre teksten mere overskuelig.
”Bestyrelse” rettes til ”Forbundsbestyrelse”

Begrundelse: Ændringerne skal gøre vedtægterne mere overskuelige og ensarte begreberne
igennem hele dokumentet
2.
§5 foreslås ændret til:
Æresbevisninger
DSF har følgende æresbevisninger:
- Klub æresnål.
- Forbunds æresnål.
- Æresmedlemmer.
Stk. 2. Udnævnelse, indstilling af æresmedlemmer skal forelægges og godkendes på et
repræsentantskabsmøde. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Stk.3. Politik for indstilling til æresbevisninger findes på DSF’s hjemmeside.
Begrundelse: Det foreslås, at der kun er én klub æresnål og én forbundsæresnål, da arbejdsgruppen
vurderer at det vil være svært at differentiere mellem, hvornår man skal have en sølv- eller guld
æresnål.
Hvornår, hvem og hvordan der indstilles foreslås flyttet til politik for indstillinger af
æresbevisninger, der gøres digitalt tilgængeligt på Forbundets hjemmeside.
3.
§7. foreslås ændret til:
Optagelse af klubber i DSF
I Forbundet kan optages selvstændige sportsdykkerklubber, når følgende krav er opfyldt:
a)
Klubbens vedtægter må ikke være i strid med DSF's vedtægter og de skal godkendes af
DSF's bestyrelse og af DIF.
b)
En klub, der optages, skal optages med samtlige aktive klubmedlemmer, der alle
forpligter sig til at overholde forbundets vedtægter og konkurrencebestemmelser. Aktive
medlemmer defineres i denne sammenhæng som medlemmer der kan deltage i klubbens
dykkerrelaterede aktiviteter.
c)
Klubben skal bestå af mindst 11 aktive klubmedlemmer. Forbundsbestyrelsen kan, i
særlige tilfælde, dispensere herfra.
Begrundelse: ”i DSF” tilføjes overskriften for at gøre teksten mere klar.
”Amatørsportsdykkerklubber” er ændret til ”sportsdykkerklubber” som er det begreb, der benyttes i
dag.
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Ad a): Vedtægterne foreslås ændret, så det følger den procedure, der gælder i dag. Proceduren for
godkendelse af klubvedtægter er i dag at DSF bestyrelse godkender dem, og derefter sender dem til
godkendelse i DIF.
Ad b): Definition af aktive medlemmer indsættes – det er de medlemmer, som kan deltage i klubbens
dykkerrelaterede aktiviteter.
Ad c): Ingen ændringer.
Ad d) i gældende vedtægter: Det foreslås at slette dette. Erhvervsmæssig dykning er omfattet af
dykkerloven. Reglen stammer fra en tid, hvor man var nervøs for at erhvervsmæssige interesser
skulle overtage klubber/forbund, det vurderes ikke længere at være en bekymring.
4.
§8. foreslås ændret til:
Ansøgning om optagelse
En klub, der ansøger om optagelse, skal sende foreningens vedtægter, CVR.nr. samt liste over
bestyrelsens sammensætning og medlemsliste til Forbundskontoret. Medlemslisten skal indeholde
navn, fødselsdato, adresse og e-mailadresse.
Begrundelse: CVR.nr er tilføjet til listen af dokumenter, der skal fremsendes og herudover foreslås
det at ansøgning sendes til Forbundskontoret. Indholdet af medlemslisten specificeres.
Oplysningerne indsendes alle i dag bortset fra e-mailadressen. Det foreslås at tilføje e-mailadresse
for at muliggøre digital kommunikation fra DSF til medlemmerne. Det vurderes at være indforstået
at DSF bestyrelse træffer afgørelse om optagelse, hvorfor denne sætning er slettet.
5.
§10. foreslås ændret til:
Medlemskort
Der udstedes et medlemskort til alle aktive medlemmer. Medlemskortet kan udstedes og sendes
elektronisk og gælder for kalenderåret.
Begrundelse: Det foreslås at medlemskort kan være digitalt. Herudover er sætningerne forenklet.
6.
§12. foreslås ændret til:
Kontingent
Repræsentantskabet fastsætter størrelsen af kontingentet til DSF.
Begrundelse: modernisering af sproget
7.
§13. foreslås ændret til:
Medlemsregistrering
Det påhviler klubberne at foretage medlemsregistrering til DSF og DIF, samt at opkræve og rettidig
indbetale kontingentet til DSF
Begrundelse: modernisering af sproget
8.
§14 foreslås ændret til:
Restance
Hvis en klub ikke har betalt sit kontingent senest 1 måned efter forfaldsdagen, udmeldes den af DSF.
Genoptagelse kan kun ske, når den forfaldne restance betales.
Stk. 2. Klubber som går i betalingsstandsning og dermed ikke overholder deres økonomiske
forpligtigelser vil blive udelukket fra alle under DSF igangværende turneringer og andre aktiviteter.
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En sådan udelukkelse vil være gældende indtil klubbens økonomiske situation igen er bragt i orden,
og når evt. forfalden restance er betalt.
Begrundelse: Stk. 1 ingen ændringer.
Stk. 2: Det er tilføjet, at restance skal være betalt inden udelukkelse af en klub, som har været i
betalingsstandsning, kan ophæves.
9.
§15. foreslås ændret til:
Repræsentantskabet
Forbundets højeste myndighed er repræsentantskabet.
Stk. 2. Repræsentantskabet vælger forbundsbestyrelsen.
Begrundelse: Forhold vedr. anke behandles i §44 om anke og frister og ” DSF's Appeludvalgs
afgørelser kan ikke indankes til repræsentantskabet” er derfor fjernet fra denne §
Hvem der kan fremsætte forslag til repræsentantskabsmødet og hvordan, behandles i §16 om
repræsentantskabsmødet. ”Klubber, udvalg samt bestyrelsen kan fremsætte forslag til
repræsentantskabsmødet. Forslaget skal være forsynet med formandens underskrift og bør fremsættes
på officielt brevpapir” er derfor slettet i denne §.
10.

§16. foreslås ændret til:

Repræsentantskabsmøde

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april måned.
Indvarsling til det ordinære repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 90 dages varsel.
Varslingen kan ske elektronisk til alle klubber.
Stk. 2. Sager, der ønskes behandlet, skal anmeldes skriftligt til Forbundskontoret senest 60 dage før
mødets afholdelse. Forslag kan fremsendes elektronisk.
Stk. 3. Bestyrelsens og udvalgenes beretninger, regnskab, budget samt indkomne forslag fremlægges
på DSF’s hjemmeside og udsendes elektronisk med link til dokumenterne til alle klubber senest 30
dage før repræsentantskabsmødet.
Stk. 4. Såfremt repræsentantskabsmødet er rettidigt og korrekt indvarslet i henhold til lovene, er
mødet lovligt og beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter.
Stk. 5. Klubber, udvalg samt bestyrelsen kan fremsætte forslag til repræsentantskabsmødet. Forslaget
skal fremsendes af formanden.
Stk. 6. Er forslagsstiller ikke repræsenteret på mødet, kan det indsendte forslag ikke behandles.
Begrundelse: Mulighed for digital indsendelse og udsendelse af indkaldelse og forslag er indarbejdet.
Stk.1: Tilføjet mulighed for elektronisk varsling. Varslingen er ændret fra 60 dage til 90 dage for at
give mulighed for rettidig indsendelse af forslag og efterfølgende udsendelse af dagsorden og dermed
give mulighed for at klubberne får forslag ud i bedre tid.
Stk.2: Fristen for fremsendelse af forslag er ændret fra 30 dage til 60 dage for at give mulighed for
udsendelse af forslag i god tid inden repræsentantskabsmødet. Det foreslås at forslag sendes til
forbundskontoret i stedet for forbundsbestyrelsen.
Stk.3: sproget er moderniseret. Indkomne forslag er tilføjet i listen over dokumenter, der udsendes
inden repræsentantskabsmødet for at sikre, at klubberne har tid nok til at gennemgå forslagene.
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Stk.4: ingen ændringer
Nyt stk.5: tekst fra §15. Da forslag jf. stk.5 kan fremsendes skriftligt, er det her præciseret, at det er
formanden for klub/udvalg/bestyrelse, der skal fremsende forslaget for at sikre, at forslaget kommer
fra den officielle repræsentant for klubben
Stk.6: Ingen ændringer
11.
§17. foreslås ændret til:
Repræsentation
Klubberne er repræsenteret i repræsentantskabet med 1 stemme for hver 11 aktive klubmedlemmer,
begrænset opad til tre stemmer.
Stk.2. Klubberne kan lade sig repræsentere på repræsentantskabsmødet ved et andet af klubbens
medlemmer end formanden mod en fuldmagt
Begrundelse: DSF skal ikke fastlægge regler for, hvordan klubberne vælger repræsentanter. Derfor er
denne del af den tidligere tekst fjernet.
Stk.1: ”repræsentanter” er ændret til ”stemmer” for at modernisere sproget
Stk.2: er indsat for at sikre, at de fremmødte repræsentanter reelt repræsenterer deres klub.
12.

§21. foreslås ændret til:

Valgbarhed

Alle klubmedlemmer tilsluttet en klub under DSF er valgbare til forbundsbestyrelsen. Hvis
medlemmet har økonomiske interesser i undervandsaktiviteter skal appeludvalget godkende, at
medlemmet kan sidde i forbundsbestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer må ikke deltage i afstemninger, der måtte vedrøre det område, hvor
den pågældende har sin økonomiske interesse.
Begrundelse: Stk.1: ”merkantile, erhvervsmæssige eller kommercielle interesser” foreslås ændret til
økonomiske interesser, som er det begreb, der benyttes i forvaltningsloven i dag. Det er også et
begreb, som er lettere at forstå.
Arbejdsgruppen foreslår, at appeludvalget skal vurdere om et bestyrelsesmedlems økonomiske
interesser er i konflikt med forbundets interesser, men at økonomiske interesser ikke skal være en
hindring for være bestyrelsesmedlem. Teksten er justeret tilsvarende.
Stk.2 er indsat for at præcisere, at hvis man har økonomiske interesser, er man inhabil i afstemninger
indenfor de pågældende interesseområder.
13.
§22. foreslås ændret til:
Afstemning
Kun repræsentanterne har stemmeret.
Stk. 2. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Skriftlig afstemning skal foretages, når
- Der er mere end 1 kandidat til en valgt post.
- Et antal klubber repræsenterende mindst 10 stemmer ønsker det
Stk. 4. Er der mere end to kandidater, afgøres valget ved absolut flertal. Opnås dette ikke i første
runde, foretages der omvalg mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer i første valgrunde.
Valget afgøres herefter ved almindeligt stemmeflertal.
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Begrundelse: Stk.1: Sidste sætning fra gældende vedtægter er flyttet til stk. 1, da det synes mest
logisk at starte med, hvem der har stemmeret.
Stk.2: sætningen ”-bortset fra valg –” er slettet, da det fremgår af stk.3.
Stk.3: Det er præciseret at 10 repræsentanter er 10 stemmer, da en klub kan møde op med flere
repræsentanter end deres klub har stemmer. Det betyder, at der skal mindst 4 klubber til at kræve
skriftlig afstemning.
14.

§23. foreslås ændret til:

Referat fra repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabets forhandlinger føres til referat. Referatet skal afspejle de sager, der er blevet
behandlet på repræsentantskabsmødet. Referatet fremlægges på DSF’s hjemmeside og udsendes
elektronisk med link til dokumenterne til alle klubber senest 60 dage efter mødets afholdelse.
Begrundelse: Titlen er forynget og teksten moderniseret.
Der er indsat en tidsfrist for udsendelse af referatet, idet referatet i mange år er udkommet efter mere
end 11 mdr. Forbundskontoret er indforstået med 60 dage.
Der er indsat mulighed for at udsendelse kan ske digitalt og det er tilføjet, at referatet skal afspejle de
emner, der er behandlet på repræsentantskabsmødet.
15.
§24. foreslås ændret til:
Vedtægtsændringer
Beslutning om vedtægtsændring foretages af repræsentantskabet. Til vedtagelse af en
vedtægtsændring kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de stemmer, der er registreret til det
pågældende møde.
Begrundelse: Sproglig forenkling af sidste sætning.
16.

§25. foreslås ændret til:

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

Forbundsbestyrelsen kan indkalde repræsentantskabet til møder, når den skønner det ønskeligt, og
skal indkalde det, når mindst 1/3 af klubberne i DSF skriftligt forlanger det.
Stk. 2. Mødet skal afholdes senest 45 dage efter nævnte krav er kommet forbundsbestyrelsen i
hænde, og mindst med 30 dages skriftligt varsel til repræsentanterne.
Stk. 3. Samtidig med at klubberne forlanger indkaldt til møde, skal de skriftligt meddele
forbundsbestyrelsen, hvilke sager de ønsker behandlet.
Begrundelse: Stk.1: det er ikke muligt at gennemskue hvor mange klubber, der skal til for at det giver
1/3 af repræsentanterne (stemmerne), da nogle klubber har 1, andre har 3 repræsentanter (stemmer).
Det foreslås derfor at ændre dette til 1/3 af klubber i forbundet.
Stk. 2: Ingen ændringer
Stk. 3: repræsentanter ændret til klubber som konsekvens af ændring i stk. 1
17.

§26. foreslås ændret til:

Forbundsbestyrelsen

Forbundsbestyrelsen består af: Formand, næstformand, økonomiansvarlig samt 4
bestyrelsesmedlemmer.
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Stk. 2. Forbundet kan tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele
prokura.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer må ikke sidde i faste udvalg
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
Stk. 5. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen
Stk. 6. Får et bestyrelsesmedlem forfald, indkaldes en af suppleanterne indtil førstkommende
repræsentantskabsmøde.
Stk. 7. Såfremt der ikke blev valgt suppleanter på repræsentantskabsmødet, eller suppleanten ikke
kan indtræde i bestyrelsen, kan bestyrelsen konstituere et nyt bestyrelsesmedlem jævnfør §21 om
valgbarhed.
Begrundelse: Stk. 1, 3, 4, 5 og 6: Ingen ændringer
Stk. 2: Tegningsregel for bestyrelsen og mulighed for at benytte prokura er indsat her. Reglen
fremgår af §28 i gældende vedtægter, men da tegning af DSF/prokura ikke har noget med
afstemninger i Forbundsbestyrelsen at gøre, hører disse regler bedre hjemme i denne §
Stk. 7: Sproget er moderniseret og der er indføjet henvisning til §21 om valgbarhed.
18.

§27. foreslås ændret til:

Bestyrelsesmøde

Formanden bestemmer, i samarbejde med bestyrelsen, hvornår der afholdes bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 6 gange om året.
Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan anmode om et ekstraordinært bestyrelsesmøde.
Begrundelse: Stk. 1: Det er indføjet at planlægning af bestyrelsesmøder skal ske i samarbejde med
bestyrelsen.
Stk. 2:Sidste sætning er justeret, så det præciseres, at bestyrelsesmedlemmer kan anmode om
ekstraordinære bestyrelsesmøder. Det er slettet, at dette skal ske skriftligt, idet det må aftales internt i
bestyrelsen, hvordan man kommunikerer.
19.

§28. foreslås ændret til:

Afstemning

Forbundsbestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2. Hvis bestyrelsen ikke er fuldtallig, er den kun beslutningsdygtig, når mindst 5
bestyrelsesmedlemmer er til stede og med mindst 4 stemmer for.
Begrundelse: Tegningsregel og prokura er flyttet til §26
Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at bestyrelsen kan benytte fuldmagt i forhold til afstemning på
bestyrelsesmøderne og der er derfor ikke indsat regler om dette. Der skal altid være 4 stemmer for,
for at forslag kan vedtages.
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20.

§29. foreslås ændret til:

Forretningsorden

Forbundsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden under hensyntagen til forbundets vedtægter.
Stk. 2. Forretningsordenen skal offentliggøres på DSF’s hjemmeside.
Begrundelse: Titel er ændret
Stk. 1: Arbejdsgruppen mener, at bestyrelsens forretningsorden bør overholde samtlige af forbundets
vedtægter og ikke kun en begrænset del. Teksten er justeret tilsvarende
Stk.2: Det specificeres at bestyrelsens forretningsorden skal offentliggøres
Bestyrelsen tegner forbundet og kan dermed også ansætte lønnet hjælp – indenfor de vedtagne
budgetter. Derfor er den sidste sætning i de gældende vedtægter fjernet.
21.

§30. foreslås ændret til:

Referat

Forbundsbestyrelsens og udvalgenes møder føres til referat.
Stk. 2. Godkendt referat af bestyrelses- og udvalgsmøder med tilhørende bilag offentliggøres på
DSF’s hjemmeside senest 1 uge efter næstfølgende bestyrelses- eller udvalgsmøde.
Begrundelse: Titel er ændret, s den harmonerer med indholdet
Stk.1: Sproget er moderniseret.
Stk.2: Det foreslås, at referater offentliggøres, for at sikre transparens i administrationen samt for at
følge den digitale linje.
22.
§31. foreslås ændret til:
Information
Forbundsbestyrelsen skal mindst hvert kvartal orientere medlemmerne om forbundets arbejde,
fællesarrangementer samt stof af interesse for forbundets medlemmer.
Stk. 2. Orientering kan ske gennem udsendelse af publikationer, e-mail eller på forbundets
hjemmeside
Stk. 3. Generelle bestyrelses- og udvalgsbeslutninger vedr. medlemmernes rettigheder og pligter,
herunder forretningsorden, politiker med videre, er tidligst gældende fra det øjeblik de offentliggøres
på DSF’s hjemmeside.
Stk. 4. Appeludvalgets afgørelser offentliggøres anonymiseret snarest muligt efter afgørelse og skal
fremgå af appeludvalgets årsberetning.
Begrundelse: Stk.1: Ingen ændringer
stk.2: præciserer at orienteringen kan ske gennem flere medier.
Stk.3: foreslås for sikring af at alle medlemmer har adgang til de regler, politikker mv., som er
gældende. Dette stk. medfører, at hvis regler, politikker ikke er offentliggjort på DSF’s hjemmeside
som selvstændige dokumenter, så er de ikke gældende. Det er ikke tilstrækkeligt, at de indgår i
bestyrelsesreferater.
Stk.4: Det foreslås at appeludvalgets afgørelser offentliggøres i anonymiseret form.
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23.
§32. foreslås ændret til:
Henvendelser
Ønsker en klub eller enkeltperson en sag forelagt bestyrelsen, skal henvendelse ske skriftligt.
Begrundelse: Overskrift er ændret for at harmonere med indholdet i §
24.
§33. foreslås ændret til:
Bestyrelsens ansvarsområder
Formand: Øverste ansvarlige for driften af forbundet herunder kontakt til offentlige instanser, DIF
samt for koordination af det internationale samarbejde.
Næstformand: Bistår formanden og repræsenterer forbundet i dennes fravær.
Har ansvaret for kontakten til et eller flere udvalg/arbejdsgrupper.
Økonomiansvarlig: Har ansvar for styring af forbundets økonomi og kan have ansvar for kontakt til
et eller flere udvalg/arbejdsgrupper og, i samarbejde med formanden, driften af sekretariatet.
Bestyrelsesmedlem 1: Har ansvar for kontakt til et eller flere udvalg/arbejdsgrupper.
Bestyrelsesmedlem 2: Har ansvar for kontakt til et eller flere udvalg/arbejdsgrupper.
Bestyrelsesmedlem 3: Har ansvar for kontakt til et eller flere udvalg/arbejdsgrupper.
Bestyrelsesmedlem 4: Har ansvar for kontakt til et eller flere udvalg/arbejdsgrupper.
Stk. 2. Senest på første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig
med fordeling af ansvar for udvalg/arbejdsgrupper i henhold til ovenstående. Fordelingen skal senest
offentliggøres på DSF’s hjemmeside i henhold til §30.
Stk. 3. Det er hvert bestyrelsesmedlems ansvar at sikre, at udvalgets forretningsorden overholdes
samt at vejlede udvalget sådan at arbejdet i udvalget følger repræsentantskabets og bestyrelsens
beslutninger.
Begrundelse:Stk.1: tilføjet ”/arbejdsgrupper” da der i Praksis nedsættes arbejdsgrupper med en
bestyrelseskontakt. Endvidere er økonomiansvarlig udvidet med mulighed for at have kontant til
udvalg/arbejdsgrupper, da dette er praksis. DIF anses ikke for en offentlig instans, og er derfor
specificeret under formandens ansvarsområde.
”Forslag til udvalgskontakt udsendes med dagsordenen til repræsentantskabsmødet” er fjernet, da det
er i strid med den efterfølgende sætning (nyt stk. 2), hvor bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet
beslutter hvem, der er kontakt til hvilket udvalg.
Stk. 2: Konstituering skal ske på første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i stedet 14
dage efter repræsentantskabsmødet. Orientering til udvalg ændres til offentliggørelse på DSF
hjemmeside. Sætningen ”Herefter får udvalgene besked om, Hvilket bestyrelsesmedlem, udvalget
skal arbejde sammen med” er ændret til at det skal offentliggøres på DSF’s hjemmeside, hvem der er
kontakt for hvilket udvalg. Dette sker allerede i dag og sikrer, at medlemmer, som ikke kan komme i
kontakt med et udvalg i stedet kan tage kontakt til deres bestyrelseskontakt. Der er indsat en tidsfrist
for offentliggørelsen af ansvarsfordelingen.
Stk. 3: Bestyrelsen har dels pligt til at føre tilsyn med at udvalgene følger forbundets regler og
målsætninger og skal samtidig vejlede og hjælpe udvalgene. Teksten er ændret så dette afspejles.
25.
§34. foreslås ændret til:
Udvalg
Repræsentantskabet nedsætter og opløser faste udvalg.
Forbundsbestyrelsen fastsætter deres størrelse, dog skal hvert udvalg have en formand og denne skal
meddele bestyrelseskontakten, hvordan udvalgets økonomi administreres.
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Stk.2. Alle klubmedlemmer tilsluttet en klub under DSF kan indstilles til udvalg.
Forbundsbestyrelsen godkender udvalgsmedlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige arbejdsgrupper, ligesom den kan tilkalde sagkyndige til
deltagelse i møder m.v.
Stk. 4. Udvalgenes og arbejdsgruppernes forretningsorden fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres
på DSF’s hjemmeside
Stk. 5. Uanset stk. 4. vedtages forretningsorden for appeludvalget af repræsentantskabet og
offentliggøres på DSF’s hjemmeside
Begrundelse: Stk. 1: Det er indføjet, at et udvalg skal have en formand og skal meddele
bestyrelseskontakten, hvordan de vil administrere deres økonomi. Det skal åbne mulighed for at
økonomistyring kan administreres på en for udvalget enklere måde – herunder delt økonomiansvarlig
mellem flere udvalg, hjælp fra forbundskontoret eller lignende.
Stk. 2: Det er specificeret at klubmedlemmer kan indstilles til udvalg idet ”medlemmer tilsluttet
DSF” kan opfattes som klubber, da det er klubber, der er medlemmer af DSF.
Tekst om at udvalgsmedlemmer ikke kan sidde i forbundsbestyrelsen er slettet, idet dette allerede
fremgår af §26.
” Indstilling til udvalg kan ske løbende” er slettet, da dette er underforstået.
Stk. 3: Arbejdsudvalg er ændret til arbejdsgrupper, så det samme begreb benyttes igennem hele
dokumentet.
Stk. 4: Det er tilføjet at forretningsordnerne skal offentliggøres.
Stk. 5: Det fremgår af Appeludvalgets forretningsorden at den vedtages af repræsentantskabet. Dette
er i strid med de gældende vedtægter. Det foreslås derfor at indføje stk. 5. Denne forretningsorden
skal ligeledes offentliggøres, hvilket allerede sker
26.
§36. foreslås ændret til:
Revision
Revision af DSF's regnskab foretages af to registrerede eller statsautoriserede revisorer, der vælges
på det ordinære repræsentantskabsmøde. Den foretagne revision skal være forvaltningsrevision.
Begrundelse: Det er specificeret at revisorerne skal foretages af registrerede eller statsautoriserede
revisorer samt at der skal foretages forvaltningsrevision. ”Forvaltningsrevision” er et begreb, der
dækker hvad revisionen skal omfatte.
27.
§38. foreslås ændret til:
Materiel
Materiel, der skænkes til eller anskaffes af forbundet, skal placeres og vedligeholdes ved
forbundsbestyrelsens foranstaltning og bogføres i regnskabet.
Stk. 2. Forbundet fører en liste over forbundsmateriel, samt hvor dette befinder sig.
Begrundelse: Stk.1: det er tilføjet at anskaffet materiel skal bogføres i regnskabet.
Stk. 2: Bestyrelsen foreslås pålagt at føre en liste over forbundsmateriellet, så det altid er klart,
hvilket materiel forbundet råder over. Oplysninger om hvor materiel befinder sig skal være
tilgængelig for relevante personer i DSF, men af hensyn til evt. tyveri ikke være offentligt
tilgængeligt.
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28.
§39. foreslås ændret til:
Refundering af udgifter
For rejser, der foretages i DSF's interesse og efter anmodning fra forbundsbestyrelsen, udbetaler DSF
befordringsgodtgørelse efter gældende regler, udarbejdet af DSF's bestyrelse.
Stk. 2. Forbundsbestyrelsen kan endvidere godtgøre de direkte udgifter, som dens medlemmer eller
medlemmer af udvalg/arbejdsgrupper har måttet afholde i forbindelse med deres virksomhed i DSF's
interesse.
Begrundelse: Stk.1: ”nærmere fastsatte” er ændret til ”gældende”
Stk. 2:Det er specificeret at det ikke kun er bestyrelsesmedlemmer men også medlemmer af udvalg
og arbejdsgrupper, der kan få dækket udgifter.
29.
§41. foreslås ændret til:
Ulykker
Ved alle indtrufne ulykker i forbindelse med dykning, hvor medlemmer af DSF er implicerede, skal
der snarest efter ulykkens indtræden ske indberetning til forbundskontoret med oplysning om
ulykkens omfang og formodede årsag. Forbundskontoret sender indberetningen til det relevante
udvalg til videre behandling.
Stk. 2. Denne foreløbige indberetning skal snarest belejligt efterfølges af en detaljeret skriftlig
indberetning. Klubbens bestyrelse sikrer, at indberetning foretages.
Begrundelse: Stk. 1: ”Teknisk udvalg” ændret til ”Forbundskontoret” for at have et centralt
modtagelsessted. Endvidere fjernes krav om telefonisk indberetning, idet indberetning kan ske ad
flere kanaler, herunder e-mail. Endelig præciseres det, at indberetningen skal indeholde oplysning
om omfang og formodet årsag. Forbundskontoret skal alene være postkasse og skal videresende
indberetningerne til det udvalg, der skal håndtere dem. Teknisk Udvalg forestår i dag denne videre
håndtering, men for at fremtidssikre vedtægterne foreslås det, at TU ikke nævnes direkte her.
Stk. 2: Sproget er forenklet.
Da DSF ikke kan pålægge klubmedlemmer pligter overfor deres klub, slettes sidste sætning i de
gamle vedtægter.
30.
§42. foreslås ændret til:
Uddannelse og certifikater
DSF's uddannelsessystem bygger på CMAS' internationale standarder og krav. Forbundsbestyrelsen
godkender uddannelserne efter indstilling fra det relevante udvalg.
Stk. 2. Efter bestået prøveaflæggelse overfor en af DSF godkendt instruktør, udsteder DSF
certifikater.
Stk. 3. Forbundet og dets klubber kan forlange, at deltagerne ved visse arrangementer (f.eks.
konkurrencer) er i besiddelse af et internationalt anerkendt certifikat på relevant niveau, og/eller en
godkendt helbredsattest.
Begrundelse: Stk. 1: Det er tilføjet at Forbundsbestyrelsen skal godkende uddannelserne. De skal
dermed sikre, at de overholder CMAS standarder og DSF sikkerhedsregler. Godkendelsen skal ske
via indstilling fra de relevante udvalg. Dette var i de hidtidige vedtægter delt mellem
repræsentantskabet og bestyrelsen.
Stk. 2: Sproget er forenklet
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Stk. 3: ”Dykkercertifikat” er ændret til ”certifikat” for at kunne omfatte specialcertifikater. Det er
endvidere fastlagt at certifikatet skal være på et relevant niveau for at sikre at alle muligheder er
åbne. Generelt er teksten forenklet og der er åbnet for at forskellige kurser/arrangementer kan stille
krav om forskellige uddannelsesniveauer.
31.
§43. foreslås ændret til:
Eksklusion & karantæne
En klub, der ikke opfylder sine forpligtelser overfor DSF eller overtræder forbundets vedtægter, kan
efter forbundsbestyrelsens afgørelse udelukkes af forbundet i et af forbundsbestyrelsen fastsat
tidsrum.
Stk. 2. Forbundsbestyrelsen kan, i tilfælde af grov tilsidesættelse af sikkerhedsregler og/eller
standarder, inddrage mulighed for at udstede nye certifikater og licenser i et af forbundsbestyrelsen
fastsat tidsrum efter indstilling fra forbundsbestyrelsen, udvalg eller klub.
Stk. 3. DSF oplyser den berørte klub om eksklusion eller karantæne i en mail til klubbens formand
samt til klubbens e-boks. DSF oplyser om inddragelse af en instruktørs ret til at udstede certifikater i
en mail til instruktøren, klubbens formand samt til klubbens e-boks.
Begrundelse: Stk.1: Det er tilføjet at forpligtelserne er i forhold til DSF. ”skader undervandssporten”
slettes, da det ikke er muligt at præcisere hvad dette indebærer, og der bør ikke være så vidtgående
konsekvenser for noget, der ikke kan præciseres.
Stk. 2: ”Standarder” er indføjet for at sikre mulighed for håndhævelse af krav til f.eks. instruktører
om at følge uddannelsesstandarderne. I praksis er det ikke muligt at inddrage certifikater – det er
alene muligt at inddrage mulighed for udstedelse af certifikater. Teksten er justeret tilsvarende.
Ankemulighed indgår i §44 og er derfor slettet her.
Nyt stk. 3: Det er tilføjet, hvordan og til hvem der oplyses om eksklusion og karantæne.
32.
§44. foreslås ændret til:
Anke og frister
Ønskes en afgørelse indanket til DSF Appeludvalg skal dette ske inden 8 uger efter forholdet er
begået eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.
Stk. 2. Alle beslutninger truffet af Forbundsbestyrelsen eller af udvalg under DSF kan ankes til DSF
Appeludvalg
Stk. 3. Anke over en afgørelse truffet af Dansk Sportsdykker Forbunds Appeludvalg skal ske til DIF
Idrættens Højeste Ankeinstans i overensstemmelse med Danmarks Idræts Forbunds bestemmelser
herom.
Begrundelse: Overskrift er moderniseret
stk. 1: På repræsentantskabsmødet i 2017 blev det vedtaget at lade frist for anke følge
appeludvalgets forretningsorden. Det er vigtigt at være opmærksom på, at forretningsordenen ikke
fastsættes af repræsentantskabet men af bestyrelsen jf. §34 – dette er foreslået ændret i nærværende
forslag. Fristen for at anke bør dog bibeholdes i vedtægterne for at skabe klarhed. Det foreslås at
sætte ankefristen op til 8 uger, da der er tale om frivilligt arbejde, hvor folk ikke nødvendigvis
reagerer hurtigt.
Stk.2: Der bør indskrives en generel ankemulighed her da appeludvalget kan afvise sager med
endelig afgørelse jf. Appeludvalgets forretningsorden §4 Stk. 2 (Uddrag fra appeludvalgets
forretningsorden: Appeludvalget kan afvise behandling af en sag, der efter Dansk Sportsdykker
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Forbunds regler forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere
instans eller som bør afgøres uden for appeludvalget. Ankemuligheder er fjernet fra øvrige § i
vedtægterne. Hvis der ikke er ankemulighed vil en bestyrelsesbeslutning om eksklusion være
endelig.)
Stk. 3: Ingen ændring
33.
§45. foreslås ændret til:
Ophævelse af DSF
Ophævelse af DSF kan kun ske, når forslag herom er vedtaget af 3/4 af det fremmødte
repræsentantskabs stemmer, på to af hinanden følgende repræsentantskabsmøder, hvoraf det sidste
kun har dette ene punkt på dagsordenen. Møderne skal afholdes med mindst 30 dages mellemrum.
Stk. 2. Beslutning om ophævelse skal indeholde oplysning om hvem Forbundets eventuelle formue
skal tilfalde.
Begrundelse: Stk. 1: Ingen ændring
Stk. 2: Orlogsmuseet er nedlagt og samlingen lagt ind under Nationalmuseet. Der er således behov
for ændring af vedtægten.
Der foreslås en fremtidssikret løsning for hvem, der skal modtage forbundets formue ved ophævelse,
idet det foreslås at dette skal besluttes samtidig med beslutning om ophævelsen.
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HØRINGSNOTAT TIL FORSLAG OM ÆNDRING AF DSF VEDTÆGTER
19. februar 2020

Forslaget har været sendt i høring hos forbundsbestyrelsen, udvalg, forbundskontoret og alle
klubber under DSF i perioden fra 3. december 2019 til 31. januar 2020.
Der er indkommet høringssvar fra forbundskontoret, Sportsdykkerklubben ”Bølgen”, Vedbæk
Sportsdykkerklub, SUG, TU og Fotoudvalget.
Nedenfor gennemgås de indkomne kommentarer for de relevante § i vedtægterne og
arbejdsgruppens kommentarer til bemærkningerne.

§5 Æresbevisninger.
Det ønskes, at det er repræsentanterne der via vedtægterne bestemmer, hvilke æresbevisninger DSF
har. Det frygtes, at æresbevisningerne bliver devalueret og udvandet hvis de ikke er nævnt (altså
kategorierne) i forbundsvedtægterne. Derfor ønskes § ikke ændret.
Svar: Arbejdsgruppen har delvis taget bemærkningen til efterretning. Vi mener, at det er
uhensigtsmæssigt at opdele æresnåle i guld og sølv, da en sølvnål ikke er ligeså attraktiv som en
guldnål. Vi har derfor ændret forslaget, så vi lægger op til at alle kategorier af æresbevisninger
fastholdes, men indstiller, at der kun er en type æresnål. Samtidig fastholder vi beskrivelse af, at
æresmedlemmer skal vedtages på et repræsentantskabsmøde. Vi fastholder dog, at den nærmere
beskrivelse af hvem, der kan indstille og indstilles samt tidsfrister, hvordan indstilling skal ske mv.
flyttes til en politik, der skal være tilgængelig på forbundets hjemmeside.

§7 Optagelse af klubber i DSF.
Ændringen i § 7 hvor termen ”aktive medlemmer” erstattes med ”ikke-passive medlemmer”, og den
efterfølgende definition af hvad et passivt medlem må deltage i / ikke deltage i, i den enkelte klub,
kan ikke støttes. Man mener, at dette er en detailstyring af medlemstypers ageren i de enkelte
klubber og foreslår at termen ”aktive medlemmer” benyttes uændret i § 7 og § 10, og at definitionen
af passive medlemmer i § 7 b) slettes.
Svar: Arbejdsgruppen tager bemærkningen til efterretning og bibeholder begrebet ”aktive
medlemmer” i §7 og 10. Arbejdsgruppen mener dog, at der er behov for en definition af, hvad
aktive medlemmer dækker og indsætter en definition af hvad et aktivt medlem er i stedet for
definitionen af ikke-aktive medlemmer,
§8 Ansøgning.
Det bemærkes, at vi kommer i konflikt med databeskyttelsesforordningen da oplysningerne er
omfattet som almindelige personoplysninger. Så her skal det undersøges hvordan GDPR-kravene
kan opfyldes, når klubben videregiver oplysninger.

Svar: Navn, adresse og fødselsdato oplyses allerede til DSF. Klubberne har i forvejen pligt til at
oplyse dette i deres oplysning til medlemmerne om deres håndtering af persondata. Eneste nye
information, som inkluderes i listen, er e-mailadressen, som vil gøre digital kommunikation mulig.
Arbejdsgruppen mener derfor ikke, at der er behov for yderligere ændringer af vedtægterne i denne
sammenhæng.

§ 14 Restance.
Under en klub går i betalingsstandsning står der kun noget om udelukkelse men ikke noget om
manglende betaling under betalingsstandsning. Det bør derfor ændres til: En sådan udelukkelse vil
være gældende indtil klubbens økonomiske situation igen er bragt i orden, og når evt. forfalden
restance er betalt.
Svar: Ændringsforslaget er taget til efterretning og er indarbejdet i forslaget.

§20 Fuldmagt (ikke foreslået ændret).
Der har været spørgsmål om, hvordan man håndterer, hvis en person er formand for 2 klubber.
Svar: Vedkommende får stemmerne fra de to klubber, og hver af klubberne kan repræsentere en
anden klub. Så forudsat, at fuldmagterne er skrevet, så de går til de to forskellige klubber, kan
vedkommende repræsentere i alt 4 klubber - dvs. have maks. 12 stemmer.

§ 21 Valgbarhed.
Har man tænkt over en begrænsning af hvor mange medlemmer der må vælges fra en enkel klub?
Der er bekymring for, at en klub ikke kan komme til at sidde på magten i forbundet.
Svar: Nej! Arbejdsgruppen mener, at det må være op til repræsentantskabet at beslutte hvem de vil
vælge.

§22 Afstemning.
Der har været ønske om at arbejdsgruppen undersøger, om dette også er IOC’s måde at stemme på.
Der ønskes sikkerhed for, at vi ikke indfører noget, der strider med IOC’s regler for afstemning.
Svar: Arbejdsgruppen bemærker, at IOC er et internationalt organ, og at deres afstemningsregler
ikke er relevante for DSF. DSF’s afstemningsregler skal derimod følge og følger fortsat DIF’s
afstemningsregler.

§26 Forbundsbestyrelsen.
Der ønskes en bedre forklaring på denne ændring.
Svar: Forklaringen er uddybet.

§30 Referat.
Der bliver spurgt til, hvem der håndhæver §?
Svar: Arbejdsgruppen bemærker, at det altid er bestyrelsens ansvar at vedtægterne overholdes. De
har også ansvar for at de udvalgsmedlemmer, de har godkendt, overholder vedtægterne.
Repræsentantskabet har mulighed for at afsætte bestyrelsen, hvis den ikke overholder vedtægterne.

§33 Bestyrelsens ansvarsområder.
Der mangler en præcisering af om det kun er bestyrelsens arbejdsgrupper eller om det også gælder
arbejdsgrupper under udvalgene. F.eks en bogarbejdsgruppe.
Svar: Arbejdsgruppen bemærker, at udvalg skal referere til deres bestyrelseskontakt. Dette betyder,
at arbejdsgrupper under udvalget også refererer til bestyrelseskontakten.

§ 38 Materiel.
Stk. 2 bør også indeholde oplysninger om hvor materiel befinder sig, så man ikke skal lede efter
dette.
Svar: Bemærkningen er taget til efterretning og indarbejdet. Det bemærkes dog, at det ikke skal
være offentligt tilgængeligt, hvor materiel befinder sig, da dette kan medføre risiko for tyveri.

§41 Ulykker.
Der er usikkerhed om, hvad der skal ske med indberetningerne. Skal de kun registreres på kontoret
eller skal de sendes videre til behandling i udvalg, bestyrelse eller noget helt tredje.
Svar: Bemærkningen er taget til efterretning. Det er tilføjet at indberetningen skal sendes videre til
det relevante udvalg for videre håndtering.

§42 Uddannelse og certifikater.
Stk 1: Der er enighed om, at en revision af teksten er nødvendig, men uenighed med dele af teksten:
”Det er tilføjet at Forbundsbestyrelsen skal godkende uddannelserne. De skal dermed sikre, at de
overholder CMAS standarder og DSF sikkerhedsregler. Godkendelsen skal ske via indstilling fra de
relevante udvalg”.

Det er ikke nødvendigt, at DSF bestyrelse har forstand på de mange mulige uddannelser, der findes
indenfor CMAS systemet og det faglige og sikkerhedsmæssige i forhold til uddannelserne. Der er
ønske om at teksten gøres mere relevant, så forbundsbestyrelsen skal godkende frigivelse af nye
uddannelser politisk. Det ønskes at eksperterne i udvalgene sikrer, at en ny uddannelse er udviklet i
overensstemmelse med f.eks. CMAS standarder.
Svar: Arbejdsgruppen mener, at eftersom forbundsbestyrelsen tegner forbundet – også overfor
CMAS, er det nødvendigt, at bestyrelsen i sidste ende godkender uddannelserne. Det er tilføjet, at
godkendelsen sker efter indstilling fra det relevante udvalg, som ganske rigtigt har den fornødne
ekspertise.
Stk. 3: Teksten ”relevant niveau” – er ønskes præciseret. Hvad betyder det og hvem afgør, hvad et
”relevant niveau” er?
Svar: Arbejdsgruppen bemærker, at det ikke er et krav, men en mulighed for at fastsætte hvilke
certifikater, der kræves, for at kunne deltage.
Da reglen omfatter mange forskellige arrangementstyper, er det ikke fastlagt hvilke certifikater,
niveauer og om der skal være gyldig lægeattest, ved forskellige arrangementer.
Arrangøren af arrangementet har ansvaret for at fastsætte niveauet.
Hvis DSF’s medlemmer mener, at der sættes urimelige krav, kan de anke beslutningen til
appeludvalget. Teksten er på denne baggrund ikke ændret.

§43 Eksklusion og Karantæne.
Kommentar 1: stk. 2 Der ønskes mulighed for, at inddrage en certificeringsret hvis en instruktør
tilsidesætter CMAS/DSF standarder. Endvidere ønskes mulighed for at bestyrelsen kan annullere et
udstedt certifikat hvis det er udstedt på forkerte eller mangelfulde vilkår.
Svar: Bemærkningen er delvis taget til efterretning og det er tilføjet i stk. 2, at tilsidesættelse af
standarder også kan medføre inddragelse af retten til at udstede certifikater. Arbejdsgruppen mener
dog ikke, at det er teknisk muligt at inddrage et udstedt certifikat og dette er derfor ikke medtaget.

Kommentar 2: Det bør præciseres, at klubbens forpligtelser er i henhold til DSF's vedtægter, da det
ikke kan være meningen at DSF kan ekskludere en klub, som ikke overholder forpligtelser overfor
andre end DSF. Endvidere bør det præciseres, hvad det vil sige at "skade undervandssporten".
Eksklusion og karantæne er ret vidtgående konsekvenser, og det skal derfor være meget klart, hvad
der kan føre til disse konsekvenser. Endelig bør der være beskrivelse af, hvordan DSF orienterer en
klub eller et medlem i tilfælde af eksklusion eller karantæne. Det er vigtigt for muligheden for anke,
at orienteringen sker af klare og forud definerede kanaler.
Svar: Bemærkningen er taget til efterretning og det er tilføjet, at forpligtelserne er i forhold til DSF.
”skade undervandssporten” er slettet i forslaget. Oplysning om hvordan klubben orienteres er
indarbejdet som nyt stk. 3.

§ 44 Anke og frister.
Det foreslås at forlænge ankefristen til 8 uger, da der er tale om frivilligt arbejde i klubberne. Ved at
forlænge fristen giver man klubberne bedre mulighed for at nå at anke inden fristen udløber.
Svar: Bemærkningen er taget til efterretning og fristen foreslås forlænget til 8 uger.

