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Jesper Risløv bød velkommen til Dansk Sportsdykker Forbunds repræsentantskabsmøde 2020. 
Første punkt på dagsorden er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Allan Sørensen. 
 
 
1. Valg af dirigent. Allan Sørensen blev valgt. 
 
Allan takkede for valget. 
Som dirigent er opgaven, at sikre, at mødet er indkaldt rettidigt så det er lovligt, og at de beslutninger der 
træffes også er gyldige. 
I vedtægternes § 16 fremgår det, at mødet skal afholdes hvert år i april måned, men det kunne ikke lade sig 
gøre med Covid-19 situationen og vejledningen om forsamlingsforbud. Ud fra det står DSF i en ekstraordi-
nær situation, derfor blev det valgt at udsætte mødet på baggrund af de vejledninger, der kom fra regerin-
gen/Folketinget.  Mødet blev suspenderet i april måned og udsat i henhold til de regelsæt der står i ved-
tægterne. 
Et nyt møde skal varslet med 60 dage, og dirigenten har modtaget det den 11. juni. Indkaldelsen er indkaldt 
den 11. juni, så det opfylder også den del af kravet omkring indkaldelse. 
På baggrund af det så fremgår det af § 16, at hvis det er indkaldt rettidigt med de angivne varsler, så er det 
lovligt, og så er repræsentantskabet beslutningsdygtige. 
På baggrund af den specielle situation mener dirigenten at mødet er lovligt indvarslet og beslutninger truf-
fet her også er gyldige. 
Så er der de praktiske ting omkring mødet i dag, hvor der er udsendt dagsorden og en plan på PowerPoint 
som vises samtidig, derudover er der, omkring det rent praktiske, at hvis man har noget at sige, så ræk 
hånden op og det bliver noteret, så når man får ordet skal man op på talerstolen, hvor man siger hvem man 
er. Navn og klub til protokolfører, som er Ingelise.  
Fuldmagter: Dirigenten fik bekræftet at der er styr på fuldmagterne og stemmesedlerne.      
Udgangspunktet er, at når der skal stemmes på noget, så er det håndsoprækning. 
Hvis der er nogen der beder om skriftlig afstemning, så skal der være 10 repræsentanter der ønsker det.  
Hvis det er kandidater der stemmes om så er det nok med en der beder om skriftlig afstemning.  
Hvis der er mere end en kandidat til en post skal der være skriftlig afstemning. 
Der er 14 klubber med 35 stemmer. 
 
Planen er at der er frokost kl. 13:00. 
Dirigenten suspenderer mødet og giver ordet til Jesper Risløv, som har et indlæg inden vi går i gang med 
punkt 2, årsberetninger. 
 
Ordet blev givet til Jesper Risløv 
På årets sidste bestyrelsesmøde har vi et fast punkt på bestyrelsens dagsorden der hedder æresbevisnin-
ger. Det kommer vi ikke udenom i år.  Den første person der indstilles til forbundets æresnål.   
 
Æresnål 
Denne person indstilles på baggrund i hans store arbejde både i hans egen dykkerklub, i Teknisk udvalg og i 
forbundet.  
Han har utrætteligt arbejdet som bestyrelsesmedlem og formand i hans egen klub, samt som bestyrelses-
medlem og næstformand i forbundet.  
Han er en meget respekteret både som instruktør, instruktørtræner og kursusleder. Han har desuden bi-
draget med sin store viden om dykning med artikler til Sportsdykkeren og udvikling af nye kurser i Dansk 
Sportsdykker Forbund, han har også i en periode været medlem af Teknisk Udvalg på forskellige poster.  
Personen har igennem sit arbejde i DSF bidraget til forbundets udvikling, med en sikker og markant, men 
altid fair stemme, arbejdet for forbundets bedste.  
Roskilde Frømandsklub og bestyrelsen ser derfor dette mangeårige engagement i DSF, som oplagt emne til 
en æresbevisning af en ganske særlig karakter, samt som en mulighed for at anerkende hans store og man-
geårige arbejde inden for dykning såvel lokalt som på landsplan.  
Det er derfor en stor ære og glæde, at tildele forbundets æresnål til Søren Arnvig. 
 
 



  

Søen Arnvig  
Det var lidt af en overraskelse, det havde Søren ikke regnet med, Søren ville gerne være venlig og sige no-
get om bestyrelsen, men det havde han ikke tænkt sig at gøre. De skulle nok komme til at høre mere fra 
ham i løbet af dagen. 
Søren takkede for æresnålen    
 
 
Jesper Risløv. Indstilling af æresmedlem 
 
I den forbindelse har vi peget på Poul P. Jensen og vi mente at kun den højeste æresbevisning vil være pas-
sende. Derfor har bestyrelsen valgt at indstille Poul som æresmedlem af Dansk Sportsdykkerforbund.  
 
Der er ikke mange i den “klub” men vi mener at det arbejde Poul har udført og i dette hele taget har bidra-
get med gør ham til mere end værdig til en sådan æresbevisning.  
 
Poul var i mange år en drivkræft på både bestyrelses- og instruktørniveau. Også efter at Poul ikke havde 
nogen officielle titler under forbundet stillede han sig flere år til rådighed som dirigent på vores repræsen-
tantskabsmøder. I den forbindelse har han været en stor hjælp og støtte til mig da jeg stod her de første år 
som ny formand for forbundet. Den ro og viden Poul bidrog med var en stor hjælp for os alle.  
 
Det var ikke bare indenfor landets grænser at Poul har gjort en stor indsats for forbundet. I mange år var 
han med til at udarbejde de internationale standarder der senere blev til ISO standarderne som alle dykker 
organisationer følger og ligger over.  
 
Poul og Danmark var også drivkraften og med til at skabe et forum for de europæiske dykkeraktører. Han 
var med til at skabe og danne rammene for det der i dag er European Underwater Federation. En organisa-
tion der samler både de kommercielle og ikke kommercielle aktører på dykkermarkedet i Europa.  
 
Vi besluttede i bestyrelsen, at Poul skulle have sin æresbevisning inden den kunne godkendes på det først-
kommende repræsentantskabsmøde. Dette skyldes desværre at Poul var meget syg på det sidste og hen-
over nytår gik det lidt frem og tilbage om Poul ville være i live til en overrækkelse på det førstkommende 
repræsentantskabsmøde.  
 
Poul fik sin æresbevisning og blev både meget glad og benovet over æren og hæderen. Desværre nåede 
Poul ikke at få en stående ovation han fortjente da han gik bort i maj måned.  
 
Derfor er det på mine, bestyrelsen og forbundet vegne en kæmpe stor glæde og fornøjelse at tildele Poul 
denne hæder - stort tillykke og jeg er sikker på at alle repræsentanter her i dag vil stemme for, rejse sig og 
give ham en fortjent klapsalve.  
 
Vores tanker går selvfølgelig til Pouls kone Ulla og familien. Tillykke og tak for denne gang.  
 
Nu håber jeg i alle vil rejse jer og give Poul den hæder der skal til, og derefter bliver vi stående og ærer Poul 
og dem vi desværre har mistet i det forgangne år.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning. Jesper Risløv 
Tak endnu engang for at I er mødt op. Vi ved at årets møde afholdes på en helt forkert årstid – men trods 
det er alt jo som det skal være. Solen skinner, vandet er fladt og vi tænker alle – hvorfor er det vi skal sidde 
indenfor på sådan en flot dag?  
 
Det forgangne år er gået og et nyt er startet. Sådan er det hvert år og hvert år kan vi sidde tilbage og se på 
det der er gået godt og det der måske ikke var helt som det skulle være. 2019 er også et år med både op- 
og nedture.  
Hvert efterår indsender vores udvalg handlingsplaner og budget for det kommende år. Det er en proces der 
tager tid og det er ofte noget af et puslespil at få udvalgenes ønsker til at passe ind i de økonomiske ram-
mer vi har i forbundet. Det er en periode hvor vi prøver at få alle ender til at mødes og på en eller anden 
måde lykkedes det år efter år.  
Alle aktiviteter i forbundet bliver skabt og eksekveret via et af vores udvalg. Alle udvalg er fagudvalg og alle 
de frivillige i udvalgene gør et stort arbejde for at forbundets aktiviteter bliver planlagt og realiseret.  
Intet udvalg er stærkere end de aktiviteter der planlægges af de personer der er medlemmer af udvalget. Vi 
har udvalg der igennem mange år har været meget stabile og aktive og vi har udvalg hvor der godt kunne 
bruges nogle nye kræfter.  
I 2019 har vi, heldigvis haft nogle stærke medlemmer af udvalgene og der har ikke været de store udskift-
ninger. Det skaber god kontinuitet og er med til at styrke udvalgenes arbejde.  
 
Vores sportsudvalg er stærke og både i Fridykker-, UV-Jagt-, UV-Rugby- og Fotoudvalgene har der været 
god aktivitet med en stor lyst og mange stærke kræfter bag de arrangementer der er afholdt. 
Desværre har vi ikke fundet nogen der vil tage over i Finnesvømmerudvalget og derfor har deres aktiviteter 
været ude af programmet i forbundet i det forgangne år.  
 
Ungdomsudvalget – Her kan vi også rose det store arbejde der gøres og sommerlejren for de unge snorkel-
dykkere er fortsat forbundets største enkeltstående arrangement. Sidste år var de dog udfordret af, at den 
sædvanlige kok ikke længere kunne være med. Det gav anledning til at finde på noget nyt og så vidt jeg ved 
så var alle glade for at menuen fortsat var den samme.  
 
Teknisk udvalg har også været aktivt, men 2019 var ganske enkelt et stille år fra deres side. Udvalget har 
brugt tid på at finde gode udvalgsmedlemmer samt at etablere sig efter det generationsskifte der er i gang, 
hvilket tager både tid og kræfter. 
 
Det er derfor også rigtig positivt, at der er kommet liv i nogle af de udvalg der ellers har ligget lidt stille, Her 
kan vi nævne Dykkerudvalget og Biologiudvalget. Begge udvalg har flere gange været diskuteret på repræ-
sentantskabsmøder og bestyrelsesmøder.  
 
Spørgsmålet har været om vi skal lukke dem ned grundet manglende interesse eller skal vi prøve at få liv i 
dem igen. Der har heldigvis været opbakning til at få gjort noget ved udvalgene og det er derfor dejligt, at 
der er kommet ny aktivitet.  
 
Dykkerudvalget er kommet i gang med at lave arrangementer for – der var i 2019 et stort arrangement på 
Langeland. Hvor forskellige dykkere kunne mødes på tværs af klubber og få nogle gode dykkeroplevelser 
sammen.   
Biologiudvalget er også vågnet op igen – der er kommet nye kurser og arrangementer for alle der gerne vil 
lære mere om flora og fauna under overfladen. Det er klart at vi alle lige skal vænne os til at der er aktivitet 
i udvalget igen. Men vi er sikre på at alle kurser fremover bliver en succes med mange deltagere.  
En af de helt store aktiver for forbundet er vores forbundsblad Sportsdykkeren. Desværre meddelte redak-
tøren igennem mange år Henrik Pontoppidan, at det var tid for ham at fylde sin fritid med andre opgaver 
og derfor lod han stafetten gå videre. Vi kan ikke andet end at sige andet end en stor tak til Henrik for de 
mange år han har været i spidsen for Sportsdykkeren. De resterende medlemmer af redaktionen greb sta-
fetten og formåede at få alle numre produceret og sendt ud. Der ligger et stort stykke arbejde bag hvert 
eneste nummer.  
 



  

Der ligger et stort arbejde bag alt hvad der tilbydes under forbundet og det er derfor også med modstrid-
ende øjne vi kan læse regnskabet. Indledningsvis var vi inde på, at budgetter og handlingsplaner bliver til-
passet og sat ind i de rammer økonomisk vi har i forbundet.  
Når de midler der er afsat til de enkelte udvalg, ikke bliver brugt er det ofte fordi der var aktiviteter der ikke 
blev realiseret.  
For os i bestyrelsen ønsker vi, at så mange arrangementer som muligt bliver til noget og vi har ikke et ønske 
om at der skal være penge til ”overs”. Selvfølgelig skal alle midler ikke bare bruges bare fordi de er budget-
teret og bliver et arrangement billigere så er vi selvfølgelig ikke kede af det. Men målet er hvert år at skabe 
de bedst mulige rammer for så mange aktiviteter som muligt.  
Det værste vi, og det hører vi desværre engang imellem, er at der er klubber eller medlemmer ude i klub-
berne der ikke var opmærksomme på og i nogen tilfælde ikke var klar over at der var et givent arrange-
ment. Her må vi være store nok fra forbundets side og sige, det er ikke sådan det skal være og det arbejder 
vi hårdt på at forhindre.  
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi arbejder på at finde andre måder hvormed vi kan kommunike-
re og sprede budskabet omkring alt hvad vi laver. Hvordan den kommer til at se ud og endnu ikke helt på 
plads.  
 
En trist søndag på vandet 
I 2019 var vi værter for et af de største arrangementer i lang tid på dansk grund. Vi tog imod havde søgt om 
og fået muligheden for at afholde CMAS Euro-Africa mesterskaber i undervandsjagt (EAC). Alt var planlagt 
til mindste detalje og alle sejl var sat og rammerne var gode for at afholde et brag af et mesterskab.  
 
Solen skinnede, vejret var med os, borgmesteren i Svendborg ønskede alle deltagere velkommen efter vi 
alle havde gået igennem byen med flag og nysgerrige blikke fra lokale og turister.  
 
Første dag skulle konkurrencen foregå på det sydlige Langeland. Det er helt fantastisk at se hvad jægerne 
præsterer og får med op af havet. Der var bestemt ikke tegn på at der ikke var fisk at fange. Fiskene blev 
målt og vejet og både deltagere, gæster og forbipasserende fik glæde af de mange fisk der var fanget. Intet 
skulle gå til spilde.  
 
Der var restaurantkokke der tilberedte fiskene og det er nok den bedste Fich and chips jeg har smagt.  
 
Konkurrencens anden dag skulle foregå ved Nyborg og der var mulighed for at jage under Storebæltsbroen 
og også helt ude ved den første pylon fra fynsiden. Solen skinnede endnu engang, der var kun få krusninger 
på vandet og der var efter sigende heller ikke nogen nævneværdig strøm. Altså perfekte forhold til de dyg-
tige jægere der alle pressede sig selv til det yderste for at komme nærmere podiepladserne.  
Lige pludselig ændrede det hele sig fra smil og glæde til hektisk aktivitet over radioerne, Lyngby Radio og 
redningshelikopter. Der manglede en portugisisk jæger. Han blev fundet, livredne førstehjælp igangsat og 
hurtigt med helikopter til Rigshospitalet. Det værst tænkelige skete og vi fik senere besked om at Mathias 
var afgået ved døden.  
Hvad der startede som ”den perfekte dag” endte på ingen måder sådan.  
Konkurrencen blev indstillet og det blev besluttet, at resultatet fra lørdagens fangst ville tælle for hele me-
sterskabet.  
 
Det der står stærkest for mig, var alle de dygtige og kompetente folk der trådte til da der var brug for det.  
 
Alle de frivillige omkring arrangementet der trådte i karakter og var med til at få alle løse ender, ændringer 
og deltagere, til trods for situationens alvor, sikkert igennem resten af dagen og selve eventen.  
 
Det er svært at forberede sig på det værst tænkelige men med god organisation og folk der har lært, øvet 
og trænet i hvad man skal gøre i situationer som den dag ved Storebælt er af yderst vigtigt og nødvendigt.  
 
Når omverden blander sig... 
Noget af det der ligger os, som forbund, meget på sinde er selvfølgelig, at vi har de bedste rammer for at 
kunne dyrke vores sport og vores passion omkring at være under overfladen.  



  

Til trods for at vi gør meget så er det ikke altid nok og nogle gange virker det som om, at vi heller ikke en-
gang bliver hørt.  
 
Det måtte vi sande sidste år da der blev indført nye regler for uv-jagt når det er mørkt. Der blev gjort et 
stort stykke arbejde fra udvalgets side og mange andre indenfor sporten. Det var bare ikke nok og harmoni-
sering af reglerne i EU blev gennemført og effektueret. 
 
Men det er ikke bare fra EU's side vi skal passe på. Også lokalt sker der meget. Adgang til havene, Adgang til 
og brugen af de fælles arealer der er her i landet, hvem må være hvor og hvilke fritidsaktiviteter skal have 
mest plads? Der er mange spændende projekter og desværre virker det som om, at os der er under over-
fladen vi bliver meget hurtigt glemt fordi det ofte kun er den gule bøje eller boblerne der afslører hvor vi er.  
 
Vi gør hvad vi kan for at være med og engang imellem er det heldigvis også os dykkere der bliver tænkt 
med ind i diverse projekter. Det er dejligt når det sker. Men der er ingen tid til at hvile på laurbærbladene 
for lige rundt om hjørnet er der nogen der pønser på noget nyt og spændende.  
Men det er ikke kun ude i havet vi ikke bliver prioriteret.  
 
Sidste år skulle der afholdes DM i UV-Rugby. Danmarks National Svømmehal, Bellahøj var booket endda i 
meget god tid og alle var klar. Men ak grundet et eller andet med noget skimmelsvamp i et omklædnings-
rum blev de nødt til at lukke hallen. Dette fik arrangørerne af vide 5 min i lukketid og medarbejderne i 
Team Bade var på ingen måde opsatte på at hjælpe os med at finde et alternativ. At en svømmehal bliver 
lukket, det er det der kan ske. DM blev afholdt om end alle deltagere måtte tage til Jylland i stedet – lad os 
bare sige at det ikke helt blev det DM der var planlagt.  
Det er desværre igen et bevis for, at selvom mange politikere og eksperter fortæller at nu skal vi gøre mere 
for at alle bevæger sig og vi skal gøre det lettere for alle de frivillige i sportsklubberne – så er det ikke altid 
sådan det virker i dagligdagen. I situationen havde vi desværre ikke tid og gennemslagskraft nok til at finde 
en løsning lokalt. Men er sikker på at Team Bade i København ved hvem Dansk Sportsdykker Forbund og 
UV-rugby er. 
En gang imellem må vi, i forbundet, tilpasse nogle af de ting vi gør og ønsker for at tilpasse os de krav og 
ønsker der er til forbund fra højere sted. Den generelle politiske dagsorden i og for sporten i Danmark er et 
konstant samspil mellem skiftende regeringer og Danmarks Idrætsforbund som vi er medlem af. Sporten 
som en kulturinstitution har en helt speciel plads i Danmark og igennem mange år har vi vist, at vi godt kan 
finde ud af at formidle de midler vi får tildelt.  
For os betyder det så også, at vi nogle gange må tilpasse vores ønsker og tanker en smule for fortsat at få 
del i de midler der er til rådighed for sporten.  
 
Det betyder også at vi i DSF skal lave strategiaftaler og planer for hvordan vi vil gøre det vi nu ønsker at gøre 
til gavn for sporten og de sportslige aktiviteter i hele Danmark. Visionen er, at det i 2025 er 75 % af dan-
skerne der er idrætsaktive og 50 % af befolkningen er medlem af en idrætsforening. Visionen hedder 25-50-
75.  
 
Det kan måske lyde lidt som noget politiker snak – men det er det nu ikke. Vi, i DSF, skal også være med at 
til at bevæge danskerne og sørge for at de mål der er opsæt bliver indfriet. Så hver gang vi får et medlem 
mere i en af klubberne, så er det til gavn og glæde for både personen, klubben, forbundet, Danmarks 
Idrætsforbund og hele Danmark. Det er måske ikke det man lige tænker over når der kommer en ny dykker 
ind ad døren.       
Vi har derfor forsøgt at lave nogle planer og aftaler med Danmarks Idrætsforbund der ligger i tråd med det 
vi allerede har gang i. Vi vil selvfølgelig gerne have flere medlemmer indenfor alle vores aktiviteter og en af 
de vigtigste parametre er, at nye dykkere kan se en værdi i at være med i en klub og selvfølgelig en klub der 
er medlem af forbundet.  
Grunden til vi også nævner dette er, at det er jer ude i klubberne der er tættest på medlemmerne og det er 
også jer der ofte sidder med de gode ideer, tanker eller forslag til noget vi kan gøre anderledes, bedre eller 
på anden vis skabe yderligere værdi for alle led i kæden.   
Alle ideer og tanker er meget velkommen, lover ikke at vi kan indfri alle ønsker – men vi vil gøre vores bed-
ste.  



  

Vi kan også gøre ting bedre og anderledes.  
Igennem rigtig mange år har vi gjort meget af det vi gør på stort set samme måde år efter år. Vi har ikke 
altid været gode til at kaste rundt med store visioner og planer for hvordan vi skal gøre i årene fremover. 
Det betyder ikke, at vi har rendt rundt uden at have noget at rende efter for der har altid været en rød tråd 
om at vi skal understøtte vores klubber, skabe gode aktiviteter og sørge for de bedste rammer for udførel-
sen af vores sport.  
 
Derfor er det også vigtigt for os at have en dialog med alle jer – her har vi desværre ikke fået eksekveret 
opgaven godt nok. Vi vil meget gerne komme ud til jer og fortælle om forbundet, vores aktiviteter – høre 
fra jer hvad det er i mangler eller kan bruge for at vi får et stærkere bånd mellem os og det tilhørsforhold 
der bør være klubber og forbund imellem eksisterer og der ikke er nogen der er i tvivl om hvad DSF er og 
kan bruges til.  
Vi vil gerne være mere end et blad og en forsikring. Det skal vi gøre bedre og det skal vi også have jeres 
hjælp til. Men når vi finder den rigtige måde at facilitere besøgene på, så håber jeg meget i åbner jeres døre 
og byder os velkommen. Der skal ikke være noget tvivl om at vi gerne vil fortælle med i måske endnu høje-
re grad også gerne vil lytte til jer.  
 
I takt med at tiderne ændrer sig og vi, som nævnt, er stærkt forankrede i de rutiner vi nu har så håber vi at 
vi kan ændre noget der hvor det giver mening at ændre på tingene.  
Danmarks Idrætsforbund har en DM-uge hvor de prøver at samle flere sportsgrene indenfor samme uge så 
det kan være med til at give større fokus og kendskab til mindre og ikke så kendte sportsgrene.  
 
I et forbund som vores må det heller ikke kunne ske, at der er større arrangementer for forskellige aktivite-
ter i en og samme weekend på to forskellige steder. Det skal vi simpelthen være bedre til at koordinere og 
kommunikere ud.  
 
Vi har igennem de, efterhånden en del år arbejdet på at finde et nyt system til at holde styr på vores klub-
ber og de registrerede medlemmer. Der er netop lagt sidste hånd på en kravsspecifikation og nu går vi i 
gang med at finde en leverandør der kan levere en løsning til os. Det har været i støbeskeen længe men det 
skyldes også at vi gerne vil have 2 streger under, gå med livrem og seler før vi foretager en stor investering 
på forbundets vegne. Det er en nødvendighed med en ny løsning men vi skal også være helt sikre på at det 
er det rigtige vi vælger. 
 
De to forslag der er til dagens repræsentantskabsmøde, understøtter også vores plan om at vi skal forny os. 
Opdaterede vedtægter, større gennemsigtighed i de politikker der er lavet i forbundet og sidst men ikke 
mindst evt. afskaffelse af det fysiske medlemskort som vi kender det. Det er alt sammen spændende. Der 
skal derfor også lyde en tak til arbejdsgrupperne både den gruppe til mødet sidste år og den til i år der har 
arbejdet med revidering af vedtægterne og politikker og til Dykkerklubben Bølgen for forslaget om med-
lemskortene.     
 
Sidst men ikke mindst  
At være en del af forbundets og klubbernes virke er noget vi gør fordi vi brænder for vores aktiviteter og 
fordi vi gerne vil være med til at gøre en indsats for vores fantastiske verden under overfladen. Om det så 
er fordi du kæmper om medaljer eller noget helt andet – det er ikke det vigtigste. Det vigtigste for os er at 
sige en stor tak for den tid I bruger i frivillighedens tjeneste. Det er og bliver en af de største glæder for mig 
som formand er at se alle de glade mennesker der deltager i vores arrangementer. Det er ikke altid vi lige 
får sagt godt arbejde og tak for indsatsen når det hele er i gang. Men der skal ikke herske nogen tvivl om at 
alle indsatser store som små er værdsat og uden disse ville vi ikke kunne gøre det vi nu gør.  
 
Vil også gerne give en særskilt tak til alle instruktører, trænere, medlemmerne i udvalgene, bestyrelsen og 
sidst men ikke mindste Ingelise og Annette der sørger for at samle trådene på forbundskontoret. Der skal 
også lyde et stort tillykke til alle Danmarksmestre i vores forskellige discipliner og vi håber selvfølgelig der 
kommer noget ædelt metal i de internationale konkurrencer i de kommende år.  
 



  

Vi har i bestyrelsen arbejdet konstruktivt med en god dialog om de emner og problematikker der er kom-
met vores bord forbi.  
Det er også vores ønske at have en god og konstruktiv dialog med klubberne og udvalgene. Det er ikke altid 
det er tilfældet men vi bestræber os på hele tiden at blive bedre og sørge for at alle er informeret omkring 
så meget som muligt og de beslutninger der træffes, også bliver kommunikeret videre til rette sted så snart 
det er muligt.  
  
Vi vil også gerne rose klubberne og de frivillige for jeres store arbejde og engagement for at skabe aktivite-
ter for medlemmerne. Vi arbejder fortsat på at støtte og hjælpe klubberne så meget som muligt. Vi er også 
altid klar ti at komme forbi og fortælle eller bakke op om de arrangementer eller udfordringer som i sidder 
med. Ofte er vi ikke længere væk end en mail eller et telefonopkald.  
 
Tak for året der er gået og alle de store oplevelser og aktiviteter. Pas godt på jer selv fremover og vi glæder 
os til et fantastisk 2020.    
 
Dirigent: Spørgsmål til bestyrelsens beretning: 
 
Rene Andersen, Haslev Sportsdykkerklub, og medlem af Biologiudvalget. 
Forbundets hjemmeside er ikke nemt at opdatere. Rene kunne godt tænke sig at man samlede de folk som 
skal optarere udvalgenes del af hjemmesiden. Det kunne være en eftermiddag så man blev informeret om 
brugen af udvalgenes del af DSF´s hjemmeside. 
Det er bare mit forslag til at man hjælper folk i gang med hvordan man skal opdatere udvalgets del af 
hjemmesiden. 
 
Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub. 
Til den udsendte beretning omkring IT-system så er det glædeligt at der sker noget som der stod i referatet 
fra sidste år, og diverse bestyrelsesmøder, at man er i gang med at opgradere de systemer fra 1983. Det er 
bekymrende at man bliver ved med at sige kravspecifikation, for jeg troede at man var ude og købe et 
standardsystem. Det er meget bekymrende hvis man skal til at udvikle noget selv, endnu engang et længe-
revarende forløb. Køb nu et standardsystem til det her. Der er ikke nogen der udvikler et nyt Word? Når 
man kan købe et ude i byen. 
Jeg ved ikke hvad status er på det, men måske man kan få lidt mere detaljer på det her fra bestyrelsen. 
 
Jesper Risløv 
Som der blev sagt i beretningen, så er der gået rigtig mange år med det. Det der er kigget på indtil videre 
var et standardsystem som så lovende ud, men der var mange ting som det ikke kunne af det vi skulle bru-
ge. Så besluttede vi i bestyrelsen at det var en god ide at få skrevet det ned med alt hvad det skulle kunne. 
Så derfor blev der skrevet en kravspecifikation som kunne tages med til forskellige leverandører. Vi skal nok 
ikke opfinde den dybe tallerken og udvikle et system helt fra bunden, så bliver det nok ikke i det her årti vi 
bliver færdige. Så vi tænker også i et standardsystem, men hvordan det lige lander, det har vi ikke helt styr 
på. 
Jeg kan ikke give nogen dato på noget, der bliver arbejdet meget stærkt på det.   
 
Nicholai Vesterløkke, Teknisk Udvalg. 
Vi er midt i et generationsskifte, men det er ikke derfor at aktiviteter bliver aflyst, men for at holde aktivite-
terne så kræver det at der kommer nogle deltagere. Det er klubberne der skal sørge for at sende deres 
medlemmer med på de her kurser så vi kan få gennemført vores aktiviteter. 
På nuværende tidspunkt har vi et 2* instruktørkursus, der er 1 tilmeldt. Jeg kan se at vi har ca. 50 1* in-
struktører, så der burde være 50 tilmeldte. Så det er ikke fordi der er generationsskifte i Teknisk Udvalg, det 
er klubberne der ikke får sendt folk af sted til vores aktiviteter.      
 
Dirigent: Er der nogen der ikke kan godkende beretningen, så må der gerne klappes. 
2. Bestyrelsens beretning godkendt   
 
Dirigent: Så er der lidt oplysninger: Vi er 14 klubber til stede, og der er 38 stemmer. 



  

Dirigent: Så går vi videre til regnskabet. 
 
3. Revideret regnskab fremlægges. Stig Lyngby  

Resultatopgørelse 1.1.2019 til 31.12.2019     

   Regnskab Budget Regnskab 

  Indtægter 2019 2019 2018 
      

  Danmarks Idræts-Forbund 758.000 758.000 748.000 

  Danmarks Idræts-Forbund. Strategistøtte 237.000 237.000 235.000 

  DIF Fond bredde og elite 14.318   

  Biblioteksstyrelsen 56.923 40.000 75.214 

  Sponsor til sportstøj, atleter.mm 65.000   
1  DSF Kontingent 1.989.209 2.025.000 2.035.540 

   3.120.450 3.060.000 3.093.754 
2  Salgsindtægter 128.648 150.000 142.310 

      

  Indtægter i alt 3.249.098 3.210.000 3.236.064 
      

  Aktiviteter    

      

  Udvalg    
3  Ungdomsudvalget 110.904 130.000 126.827 
4  UV-Jagtudvalget 91.241 90.000 93.538 
5  UV-Rugbyudvalget 203.669 187.750 185.989 
6  Finnesvømmerudvalget 0 20.000 13.594 
7  Fridykkerudvalget 85.539 129.500 108.428 
8  Arkæologiudvalget 0 0 0 
9  Teknisk Udvalg 76.217 146.050 93.453 

10  Teknisk Udvalg Kurser 59.813 29.300 0 
11  Biologiudvalget 8.792 15.000 5.675 
12  Fotoudvalget 7.941 18.500 35.420 

     Dykkerudvalget 23.334   
13  Sportsdykkeren 243.225 220.000 208.952 
13  Redaktionsudvalget 14.377 30.000 47.659 
14  Kommunikationsudvalget 13.710 40.000 41.180 

  Administration    
15  Bestyrelsen 99.678 83.000 90.363 
16  Øvrige udvalg og arb. grupper 141.522 155.100 157.897 
17  Medlemsudgifter 52.553 64.500 42.275 
18  Adm.-Kontor-Sekretariat 190.444 180.000 200.305 
19  Personaleudgifter 889.826 891.600 888.599 
20  Materiel 88.198 93.600 90.373 
21  Kollektive forsikringer 671.732 671.732 679.436 
21  Aktivitetspulje 0  50.000 
21  Kursuspulje 0  20.000 
21  Skyldige omkostninger 208.420   
21  Renteudgifter af indestående 5.677   

      

  Aktiviteter i alt 3.286.812 3.195.632 3.179.963 
      

          

   Resultat -37.715 14.368 56.101 



  

      
Stig Lyngby: 
Beløbet fra DIF ligger på niveau. Kontingentindtægterne mindre end forventet. Annonceindtægterne, der 
havde vi håbet på 180.000, men vi fik 83.000, det er altid en stor udfordring at få annoncører.  
Ungdomsudvalget har gennemført deres aktiviteter. 
UV-Jagt udvalget har gennemført deres aktiviteter. 
UV-Rugby udvalget har en budgetoverskridelse på VM Herrer og Damer. 
Finnesvømmerudvalget. Der har ikke været noget udvalg, så derfor ingen aktiviteter. 
Fridykkerudvalget, de har klaret sig godt, brugt mindre på DM. Ikke brugt noget på VM og markedsføring. 
Arkæologisk udvalg. Ingen udvalg. 
Teknisk Udvalg har brugt mindre på møder og administration.  Der er afholdt 4 aktiviteter. 
Instruktørseminar, 1* instruktørkursus, 1* Snorkelinstruktørkursus, 2* Snorkelinstruktørkursus. 
Der har været lidt flere omkostninger på instruktørseminaret og på 1* instruktørkurset. 
Biologi er kommet godt i gang. 
Fotoudvalget har afholdt deres aktiviteter, har ikke brugt penge på møder. 
Dykkerudvalget har afholdt deres arrangement. 
Redaktionsudvalget har brugt mindre end deres budget. 
Sportsdykkeren, omkostningerne på Sportsdykkeren består af reelle omkostninger, hvor mange annonce-
indtægter får vi. Så får vi en nettoudgift. Til trods for at de har klaret opgaven rigtig godt med at reducere 
omkostningerne, så har det givet et lidt større underskud end budgetteret, men som sagt var annonceind-
tægterne ca. 100.000 mindre end forventet. 
De har gjort det godt med et underskud på mindre end forventet grundet mindre i annonceindtægter. 
Kommunikationsudvalget har brugt mindre på webudvikling. 
Administration: 
Bestyrelsen har brugt mere på bestyrelsesmøder. 
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper, der er brugt mindre på repræsentantskabsmødet. 
Medlemsudgifter, der er brugt mindre på medlemskort, foreningsbesøg.    
Administration, der er brugt mere på husleje grundet huslejestigning, kontorartikler og vedligehold af IT. 
Personaleudgifter, der er brugt mindre på omkostninger.  
Materieludvalg, Bent har genforhandlet aftalen så vi har fået en noget mindre husleje. 
Kollektive forsikringer, er på niveau 
Årets resultat er et underskud på 37.715 mod det budgetterede overskud på 14.368. 
De penge er taget i egenkapitalen, så den frie egenkapital den skrumpede lidt. 
 
Dirigent: Er der spørgsmål eller kommentarer til årsregnskabet. 
 
Flemming Jensen, Slagelse Sportsdykkerklub 
Vedr. det udmærkede blad, stigende udgift og manglende annonceindtægter.  
Spørgsmålet går på hvorfor det ikke bliver mere læsbart online så man kan spare penge. 
Flemming er meget på farten og vil gerne læse bladet online, og så kunne der spares penge og tænke på 
miljøet, tror også at der er andre der kunne tænke lidt grønnere. 
 
Dirigent, måske skal vi tage debatten under eventuelt om hvordan vi skal have bladet.  
    
Søren Arnvig 
Jeg kan se at der er hensat 200,000 til database, er det til det nye IT System?  
Svaret fra Stig Lyngby, ja det er korrekt. 
 
Dirigent: Er der nogen der ikke kan godkende årsregnskabet? 
 
Punkt 3. Regnskabet blev godkendt. 
 
 
 
 



  

Dirigent: Næste punkt på dagsorden Budgetforslag 2020 
 
 
4. Budget fremlægges. Stig Lyngby 
 
BUDGETFORSLAG 2020  

   

Indtægter  
Danmarks Idrætsforbund 736.000 
Danmarks Idrætsforbund 236.000 
DSF Kontingent 1.980.000 
Biblioteksstyrelsen/Portotilskud "Sportsdykkeren" 50.000 
Overskud af salg 150.000 
  
Indtægter i alt 3.152.000 
  
  
Omkostninger  
Udvalg  
Ungdomsudvalget 135.000 
UV-Jagtudvalget 90.000 
UV-Rugbyudvalget 150.730 
Fridykkerudvalget  113.500 
Teknisk Udvalg 132.500 
Teknisk Udvalg kurser 20.800 
Biologiudvalget 15.000 
Fotoudvalget 38.500 
Dykkerudvalget 50.000 
Redaktion 30.000 
Sportsdykkeren 220.000 
Administration  
Bestyrelsen 78.000 
Øvrige udvalg og arb. grupper 198.100 
Medlemsudgifter 64.500 
Sekretariat 179.350 
Personaleudgifter 891.600 
Materiel 75.600 
Forsikringer 659.099 
  
Omkostninger i alt 3.142.279 
  
  
Resultat 9.721 
 
 
Stig Lyngby gennemgik det udsendte budgetforslag. 
Indtægterne fra Danmarks Idrætsforbund er på niveau. 
Kontingentindtægterne er en smule mindre. 
Sportsdykkeren budgetterer med 124.000 i annonceindtægter 
Ungdomsudvalget har lidt flere møder i år. 
UV-Jagtudvalget ligger på niveau.  
UV-Rugbyudvalget får noget mindre, det skyldes at der ikke er noget VM i år. 
Fridykkerudvalget skal bruge lidt flere penge til EM/VM 
Teknisk Udvalg skal bruge lidt mere i år end brugt i 2019 



  

Teknisk Udvalg kurser på niveau hvis kurserne kan gennemføres. 
Biologiudvalget er på niveau med sidste år. De har en god samling af aktiviteter. 
Fotoudvalget, der er store mesterskaber hvert andet år, det betyder at vi sparer op, så vi ikke skal tage det 
hele af en gang, så der hensættes til VM i 2021. Der er DM i foto.     
Dykkerudvalget har fået aktiveret deres budget igen, så der er sat 50.000 af til breddeaktiviteter. 
Redaktionsudvalget er på niveau, og sportsdykkeren håber på at holde det på 220.000. 
Bestyrelsen er på niveau 
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper. Kommunikationsudgifter er nu en den af budgettet. 
Repræsentantskabsmødet er steget. Lægefagligt udvalg er også budgetteret her. 
Medlemsudgifter er på niveau 
Sekretariatet og administration er ca. på niveau. 
Personaleudgifter er på niveau. 
Materieludvalg. Her er resultatet af genforhandlingen af husleje. I 2019 var der kun fald i huslejen for en del 
af året. Så derfor får vi et lavere budget. Godt arbejde af Bent. 
Kollektive forsikringer afhænger af hvor mange medlemmer vi er, så færre medlemmer billigere forsikring. 
Det giver et resultat for 2020 giver et på 9.721, det gør så at egenkapitalen vokser en lille smule. 
 
Dirigent. Kan der siges noget om at budgettet holder, nu da vi er lidt langt henne i året. 
Stig Lyngby. Jeg kan sige helt sikkert at budgettet ikke holder. Det positive det er at vi har fået mange ind-
meldelser i DSF, det er svært at sige på den lange bane om det holder.  
Der er heller ikke noget overblik over præcis hvor mange aktiviteter der er lukket, og hvor mange der har 
og får gennemført i 2020. Det er temmelig uforudsigeligt på nuværende tidspunkt. 
 
Dirigent, Det er lidt underligt at vi står med et budget til godkendelse her i august for indeværende år. 
Dirigent. Er der nogen bemærkninger til budget? 
 
Carl E. Tronhjem 
En kommentar som instruktør, noget af det vi lever af er at der kommer nye medlemmer, det er også ud-
dannelse og den vej rundt. Ros til Nicholai at I kører videre med det her. Vi har på trods af Corona formået 
at køre uddannelsen igennem. Vi har lavet noget på SKYPE for ikke at være samlet. Hvis det fortsætter hen 
over næste år er vi forberedt på at vi kan gøre de her ting. 
Det er et kæmpe aktiv at vi kan gøre det den vej rundt.     
 
Søren Arnvig 
Det er igen det her IT- system, der spøger, 200.000 hensat fik vi lige at vide i regnskabet. Ingen udgifter i år 
på budgettet overhovedet, hvordan hænger det sammen, skal vi ikke bruge de penge? Er 200.000 overho-
vedet nok?  
   
Jesper Risløv  
Formentlig ikke, det er rigtigt vi har 200.000 der er afsat til det her IT projekt indtil videre, og IT projektet er 
af stor vigtighed for forbundet både for vores drift, og det har også en anden vigtighed fordi det er faktisk 
en del af den strategiaftale der er lavet med Danmarks Idrætsforbund for at vi kunne udvikle, måle bedre 
på forskellige punkter som vi kan måle på og få en bedre viden vores medlemmers sammensætning i for-
bundet. Grunden til at vi måske ikke lige har sat noget af lige nu, det er fordi vi ikke ved hvad slutresultatet 
kommer til at være. Vi ved at de 200.000 ikke er nok, men vi havde også et år i år hvor vi ikke kunne bud-
gettere på grund af de enkelte udvalg og den måde der var blevet budgetteret på. Så nu kan det være at 
der bliver lidt luft i år da aktiviteterne ikke bliver på det niveau som vi havde regnet med, så vi kan lave en 
ansøgning om noget af det forventede overskud der måske kommer i år så vi kan lave det så det ikke går ud 
over nogen aktiviteter, som på grund af udefra kommende fakturer er blevet aflyst. 
Nej det er formentlig ikke nok, og ja der skal flere penge til. Der kommer formentlig også nogle årlige udgif-
ter som skal vedligeholdes på en eller anden måde, og hvor vi står og lander med det, det har vi heller ikke 
overblik over lige nu, desværre.            
Vi kan ikke sige hvor meget der bliver til overs. 
Dirigent: Andre bemærkninger til budgettet. 
Punkt 4. Budgettet blev godkendt. 



  

5. Valg af revisorer 
Haamann A/S 
Statsautoriserede revisorer CVR.nr. 24 25 69 95 
Punkt 5 Revisionsfirmaet blev genvalgt. 
 
Dirigent blev gjort opmærksom på at udvalgenes beretning var en del af bestyrelsens beretning, så tager 
vi den her. 
Dirigent: Er der behov for at udvalgene kommer med bemærkninger til deres årsberetning 
 
Biologiudvalget. Vi har en bøn til Jylland for de er ikke repræsenteret i udvalget. Så hvis vi kan få et med 
medlem fra Jylland i udvalget. Ring gerne til Rene Andersen fra Biologiudvalget. 
 
Søren Arnvig 2 spørgsmål 
1. Snorkeldykkerhåndbogen, bliver det en realitet. 
Nicholai, det bliver en realitet. Den er færdig nu. 
2. Lægefagligt udvalg, hvordan går det med det.   
Nicholai Vesterløkke Teknisk Udvalg 
Lægeattesten er sendt til udvalget. De har besluttet sig nu hvordan lægeattesten skal se ud. 
Den bliver præsenteret på instruktørseminaret af det lægefaglige udvalg. Den træder i kraft i forlængelse af 
instruktørseminaret. Den bliver i den retning som vi ønskede.  
Dirigent: Så er vi tilbage til Punkt 6. Det første forslag er fra Dykkerklubben Bølgen. 
 
 
6.     Anmeldte sager 
 
6.1. Forslag om medlemskort 
Sportsdykkerklubben Bølgen 
Forslaget kunne ikke behandles da forslagsstiller ikke var til stede. 
 
 
Dirigent: Så går vi til forslag 6.2.  
Det er jo et af de længere forslag der er stillet. Det vi gør på den måde, det er at Susanne og Michael kom-
mer op og præsenterer det. 
Når vi skal stemme så tages det punkt for punkt for det er ikke en samlet pakke vi stemmer om for så bliver 
det noget rod da de har lagt så meget arbejde i det. 
Vi tager det punkt for punkt og der gælder reglen at det er 2/3 del når det er vedtægtsændringer, det vil 
sige at det ikke stemmeflertal der gælder her det er 2/3 dels reglen der finder anvendelse. 
Ordet gives til Susanne Petersen.    
 
6.2. Forslag om vedtægter. Fremlagt og gennemgået af Susanne Petersen og Michael Hansen  
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 
 
Susanne Petersen fremlægger forslagene og Michael AS Hansen supplerer. 
Arbejdet der er lavet har været i høring i bestyrelsen, kontoret og klubberne. 
Alle forbundets regler og politikker er gennemgået. Der er sendt forslag til politikker til bestyrelsen. 
Det er bestyrelsen der skal lave politikkerne. 
 
Forslagene blev gennemgået og hvis der var kommentarer som gjorde at det indsendte forslag blev ændret 
blev det skrevet ind for derefter at blive godkendt. 
Det fremgår af nedenstående, som herefter blev godkendt, som det også fremgår af nedenstående. 
 
 



  

 
Alle punkter på nær punkt 5 og 11 blev vedtaget med 35 stemmer for  
Punkt 5 blev vedtaget med 32 stemmer for 
Punkt 11 blev vedtaget med 28 stemmer for 
 
1: Vedtaget som foreslået  
 Generelle ændringer 

• Dansk Sportsdykker Forbund forkortes til DSF bortset fra i §1, hvor Dansk Sportsdykker Forbund nævnes før-
ste gang. 

• Teksten i de enkelte § er opdelt i stykker for at gøre teksten mere overskuelig. 

• Bestyrelse er rettet til Forbundsbestyrelse 

 
2: Vedtaget som foreslået 
 §5 Æresbevisninger 
DSF har følgende æresbevisninger.  

• Klub æresnål.  

• Forbunds æresnål.  

• Æresmedlemmer.  

Stk. 2. Udnævnelse, indstilling af æresmedlemmer skal forelægges og godkendes på et repræsentantskabsmøde. Æres-
medlemmer er kontingentfrie. 
Stk.3. Politik for indstillinger af æresbevisninger findes på DSF’s hjemmeside. 
 
3: Vedtaget som foreslået 
 §7. 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 klubbernes dykkerrelaterede aktiviteter. 

c) Klubben skal bestå af mindst 11 aktive klubmedlemmer. Forbundsbestyrelsen kan, i særlige tilfælde, dispense-
re herfra.  

 
4: Vedtaget som foreslået 
 §8 Ansøgning om optagelse 
En klub, der ansøger om optagelse, skal sende foreningens vedtægter, CVR.nr. samt liste over bestyrelsens sammensæt-
ning og medlemsliste til Forbundskontoret. Medlemslisten skal indeholde navn, fødselsdato, adresse og e-mailadresse. 
 
5: Vedtaget med ændringer 
 §10 Medlemskort 
Forslag: Der udstedes et medlemskort til alle aktive medlemmer. Medlemskortet kan udstedes og sendes elektronisk og 
gælder for kalenderåret. 
Vedtaget: Der udstedes et medlemskort til alle aktive medlemmer. Medlemskortet kan udstedes elektronisk og gælder 
for kalenderåret. 
 
6: Vedtaget som foreslået 
 §12. Kontingent 
Repræsentantskabet fastsætter størrelsen af kontingentet til DSF. 
 
7: Vedtaget som foreslået 
 §13 Medlemsregistrering 
Det påhviler klubberne at foretage medlemsregistrering til DSF og DIF, samt at opkræve og rettidig indbetale kontin-
gentet til DSF 
 
 
 
 



  

8: Vedtaget som foreslået 
 §14. 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. 
En sådan udelukkelse vil være gældende indtil klubbens økonomiske situation igen er bragt i orden og når evt. forfalden 
restance er betalt. 
 
9: Vedtaget som foreslået 
 §15. Repræsentantskabet 
Forbundets højeste myndighed er repræsentantskabet.  
Stk. 2. Repræsentantskabet vælger forbundsbestyrelsen. 
 
10: Vedtaget som foreslået 
 §16. 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. Forbundsbestyrelsens 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 repræsentantskabs-
mødet.  
Stk. 4. Såfremt repræsentantskabsmødet er rettidigt og korrekt indvarslet i henhold til lovene, er mødet lovligt og be-
slutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter.  
Stk. 5. Klubber, udvalg samt forbundsbestyrelsen kan fremsætte forslag til repræsentantskabsmødet. Forslaget skal 
fremsendes af formanden. 
Stk. 6. Er forslagsstiller ikke repræsenteret på mødet, kan det indsendte forslag ikke behandles. 
 
11: Vedtaget med ændringer 
 §17. Repræsentation 
Forslag: 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 for-
manden mod en fuldmagt 
 
Vedtaget: Klubberne er repræsenteret i repræsentantskabet med 1 stemme for hver 11 aktive klubmedlemmer, begræn-
set opad til tre stemmer.  
 Stk.2. Klubberne kan lade sig repræsentere på repræsentantskabsmødet ved et andet af klubbens medlemmer end for-
manden mod en fuldmagt fra klubbens bestyrelse. 
 
12: Vedtaget som foreslået 
 §21. 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. 
 
13: Vedtaget som foreslået 
 §22. 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. 
 
14: Vedtaget som foreslået 
 §23. Referat fra repræsentantskabsmøde 
Repræsentantskabets forhandlinger føres til referat. Referatet skal afspejle de sager, der er blevet behandlet på repræ-
sentantskabsmødet. Referatet fremlægges på DSF’s hjemmeside og udsendes elektronisk med link til dokumenterne til 
alle klubber senest 60 dage efter mødets afholdelse. 



  

 
15: Vedtaget som foreslået 
 §24. Vedtægtsændringer 
Beslutning om vedtægtsændring foretages af repræsentantskabet. Til vedtagelse af en vedtægtsændring kræves vedta-
gelse med mindst 2/3 af de stemmer, der er registreret til det pågældende møde. 
 
16: Vedtaget som foreslået 
 §25. 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. 
 
17: Vedtaget som foreslået 
 §26. Forbundsbestyrelsen 
Forbundsbestyrelsen består af: Formand, næstformand, økonomiansvarlig samt 4 bestyrelsesmedlemmer.  
Stk. 2. Forbundet kan tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening. Forbundsbestyrelsen 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 for-
bundsbestyrelsen, kan forbundsbestyrelsen konstituere et nyt bestyrelsesmedlem jævnfør §21 om valgbarhed. 
 
18: Vedtaget som foreslået 
 §27. Bestyrelsesmøde 
Formanden bestemmer, i samarbejde med forbundsbestyrelsen, hvornår der afholdes bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøde 
afholdes mindst 6 gange om året. 
 Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan anmode om et ekstraordinært bestyrelsesmøde. 
 
19: Vedtaget som foreslået 
 §28. Afstemning 
Forbundsbestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.  
Stk. 2. Hvis forbundsbestyrelsen ikke er fuldtallig, er den kun beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er 
til stede og med mindst 4 stemmer for.  
 
20: Vedtaget som foreslået 
 §29. Forretningsorden 
Forbundsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden under hensyntagen til forbundets vedtægter.  
Stk. 2. Forretningsordenen skal offentliggøres på DSF’s hjemmeside.  
 
21: Vedtaget som foreslået 
 §30. 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. 
 
22: Vedtaget som foreslået 
 §31. 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 forretnings-
orden, 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 appelud-
valgets årsberetning. 
 
23: Vedtaget som foreslået 
 §32. Henvendelser 
Ønsker en klub eller enkeltperson en sag forelagt forbundsbestyrelsen, skal henvendelse ske skriftligt. 
 
 
 



  

24: Vedtaget som foreslået 
 §33. Forbundsbestyrelsens ansvarsområder 
Formand: Øverste ansvarlige for driften af forbundet herunder kontakt til offentlige instanser, DIF samt for koordinati-
on 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 ud-
valg/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 forbundsbestyrelsen sig med forde-
ling 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 udval-
get sådan at arbejdet i udvalget følger repræsentantskabets og forbundsbestyrelsens beslutninger. 
 
25: Vedtaget som foreslået 
 §34. Udvalg 
Repræsentantskabet nedsætter og opløser faste udvalg. 
Forbundsbestyrelsen fastsætter deres størrelse, dog skal hvert udvalg have en formand og denne skal meddele bestyrel-
seskontakten, hvordan udvalgets økonomi administreres.  
Stk.2. Alle klubmedlemmer tilsluttet en klub under DSF kan indstilles til udvalg. Forbundsbestyrelsen godkender ud-
valgsmedlemmer.  
Stk. 3. Forbundsbestyrelsen kan nedsætte midlertidige arbejdsgrupper, ligesom den kan tilkalde sagkyndige til deltagel-
se i møder m.v. 
Stk. 4. Udvalgenes og arbejdsgruppernes forretningsorden fastsættes af forbundsbestyrelsen og offentliggøres på DSF’s 
hjemmeside 
Stk. 5. Uanset stk 4. vedtages forretningsorden for appeludvalget af repræsentantskabet og offentliggøres på DSF’s 
hjemmeside 
 
26: Vedtaget som foreslået 
 §36. 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. 
 
27: Vedtaget som foreslået 
 §38. Materiel 
Materiel, der skænkes til eller anskaffes af forbundet, skal placeres og vedligeholdes ved forbundsbestyrelsens foran-
staltning og bogføres i regnskabet. 
Stk. 2. Forbundet fører en liste over forbundsmateriel samt hvor dette befinder sig. 
 
28: Vedtaget som foreslået 
 §39. Refundering af udgifter 
For rejser, der foretages i DSF's interesse og efter anmodning fra forbundsbestyrelsen, udbetaler DSF befordringsgodt-
gørelse efter gældende regler, udarbejdet af DSF's bestyrelse.  
Stk. 2. Forbundsbestyrelsen kan endvidere godtgøre de direkte udgifter, som dens medlemmer eller medlemmer af ud-
valg/arbejdsgrupper har måttet afholde i forbindelse med deres virksomhed i DSF's interesse. 
 
29: Vedtaget med ændringer 
 §41. Ulykker 
Forslag: 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 år-
sag. Indberetningen sendes 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. 
 
Vedtaget: Ved alle indtrufne ulykker i forbindelse med dykning, hvor klubmedlemmer under DSF er implicerede, skal 
der snarest efter ulykkens indtræden ske indberetning til forbundskontoret med oplysning om ulykkens omfang og for-
modede årsag. Indberetningen sendes 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. 
 
 



  

30: Vedtaget som foreslået 
 §42. Uddannelse og certifikater 
DSF's uddannelsessystem bygger på CMAS' internationale standarder og krav. Forbundsbestyrelsen godkender uddan-
nelserne 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 besid-
delse af et internationalt anerkendt certifikat på relevant niveau, og/eller en godkendt helbredsattest.  
   
 §43. Eksklusion og karantæne  
 
31: Vedtaget med ændringer 
Forslag: En klub, der ikke opfylder sine forpligtelser overfor DSF eller overtræder forbundets vedtægter, kan efter for-
bundsbestyrelsens 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 mu-
lighed for at udstede nye certifikater og licenser i et af forbundsbestyrelsen fastsat tidsrum efter indstilling fra forbunds-
bestyrelsen, 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. 
 
Vedtaget: 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 mu-
lighed for at udstede nye certifikater og licenser i et af forbundsbestyrelsen fastsat tidsrum efter indstilling fra forbunds-
bestyrelsen, udvalg eller klub. 
Stk. 3. DSF oplyser skriftlig den/de berørte parter om eksklusion, karantæne eller en instruktørs ret til at udstede certifi-
kater 
 
 
32: Vedtaget som foreslået 
 §44. 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 DSFs Appeludvalg skal ske til DIF Idrættens Højeste Ankeinstans i overens-
stemmelse med Danmarks Idræts Forbunds bestemmelser herom.  
 
33: Vedtaget som foreslået 
 §45. 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. 
 
Alle punkter på nær punkt 5 og 11 blev vedtaget med 35 stemmer for  
Punkt 5 blev vedtaget med 32 stemmer for 
Punkt 11 blev vedtaget med 28 stemmer for 
 
Hermed takkede Susanne og de nedlagde sig selv. 
 
 
Dirigent: Så går vi til punkt 7: 
 
7. Valg til Appeludvalget.  
 
Allan Sørensen foreslog Susanne Petersen til medlem af Appeludvalget da Poul ikke er her mere. 
Foreslog Susanne Petersen til Appeludvalget. 
 
Allan Sørensen. Carl-Aage Arnoldus.  
Genvalgt 
Susanne Petersen 
Valgt 



  

8. Valg til bestyrelsen 
 
8.1. Formand for 2 år. Jesper Risløv 
Genvalgt 
                                                                                                                                                                                                                                                                
8.2. Bestyrelsesmedlem 1, for 2 år. Gitte Alsing Møller 
Genvalgt 
   
8.3. Bestyrelsesmedlem 3, for 2 år. Pia Borneland 
Genvalgt 
   
8.4. Suppleant for 1 år. Søren Arnvig 
Genvalgt      
                     
8.5. Suppleant for 1 år. Lukas Byca 
Valgt 
   
Dirigent, så går vi til eventuelt, alt kan drøftes, men ingenting kan vedtages. 
 
9. Eventuelt 
 
Kim Schroeder Aquanaut, Helsingør, Bestyrelsesmedlem af Trykkerdammens Brolaug. 
Det er så for Trykkerdammens Brolaug Kim vil sige noget. 
 
Trykkerdammens har en bro, som ejes af Trykkerdammens Brolaug, det er en privat bro, men den er offent-
lig. 
 Problemet er at der er mange dykkere der bruger den, og det er vi også glade for, men broen skal vedlige-
holdes. Man kan tegne medlemskab for en klub for 500,00 om året.  
Man kan melde sig ind i Trykkerdammens Bro for 100,00 om året. 
Det går til vedligeholdelse af broen, og det mangler vi.  
Vi har selv samlet sponsorpenge 500.000 for at få lov til at bygge broen. 
Vi har så en bøn mere: Mange af de dykkere som dykker deroppe bruger ikke overfladebøjer. Vi har en ro-
klub lige ved siden af, vi har en bådudlejning på den anden side. De er meget utrygge ved at der er bobler 
og de ved ikke hvor dykkeren er henne. Jeg appellerer til at man bruger markeringer når man dykker der-
oppefra. Jeg håber det bliver taget til efterretning inden der sker en ulykke. 
Meld Jer gerne ind i foreningen.   
  
 
Flemming Jensen Slagelse Sportsdykkerklub 
Jeg er selv meget på farten og synes det kunne være og kunne rigtig godt se fidusen i et elektronisk blad, 
derfor synes jeg bare at det måske det kan gå meget godt hånd i hånd med det man ser generelt i medierne 
hele tiden omkring grøn politik, ikke så meget plastic, spare lidt på resurserne så tænkte jeg bare at sam-
men med de her medlemskort så var det måske noget der kunne arbejdes på, plus at der har været falden-
de indtægter på annoncer og stigende udgifter, da man prøvede at sænke udgifterne, så gik regnskabet 
alligevel ikke op, så var det måske en kærkommen lejlighed til lige at komme med på den digitale tids bølge 
her med online læsning på en eller anden måde, om det skal lige offentligt tilgængeligt så alle bare kan 
læse det uden at være medlem eller ej, det må bestyrelsen nok tage op eller det er noget der kræver et 
look ind eller noget. Jeg synes bare det er på høje tid og vende den.       
 
Jacob Olling fra Sportsdykkeren 
Jeg er glad for at vi snakker om bladet, vi er jo en lille skare som er glade for at lave det her blad. Jeg vil 
egentlig ikke sige at vi kan gøre det ene eller det andet, men Jeg vil gerne lige tilføje nogen tanker, og så vil 
jeg komme med en appel til Jer alle sammen. 
Det som er det vigtigste i bladet Sportsdykkeren, det er sådan set det kontakt vi har til medlemmerne, hvis i 
kigger rundt omkring i Jeres klub, ikke bare på bunken af uafhentede medlemskort, med også på medlems-



  

listen og tænker over hvor mange medlemmer her har I ikke set i 6 måneder, hvor mange har I ikke set i 2 
år eller 3 år, det tror jeg er bekymrende mange, men dem har vi rent faktisk en kontakt med via Sportsdyk-
keren. Vi kommer ud til de medlemmer som vi ikke ser, og det tror jeg sådan set er bladets vigtigste værdi. 
Vi har simpelthen et fascinationsmedie, hvis man kan sige det, hvor vi viser det fantastiske som dykning er, 
inspirerer til dykning med det her blad, og det tror jeg ikke, det kan jeg sige da jeg arbejder professionelt 
som web journalist. Det kommer vi ikke til og transformere på samme måde på nettet. Vi kan arbejde for 
det, vi kan kæmpe for det, men det er virkelig op ad bakke. Hvis vi laver det blad som vi kender i dag, 
Sportsdykkeren, lægger det på nettet så har vi en brøkdel af de læsere vi har i dag, og så er vi slet ikke nået 
til at diskutere, hvis der skal en eller anden form for password til, eller betalingsmåde, det kan vi ikke hånd-
tere. 
Jeg vil sige der er nogen ting man kan på nettet som er super fede, vi kan være hurtige, vi kan lave videoer, 
det går ikke så godt i bladet og vi kan nå ud på en helt anden nyhedsmåde end vi kan når vi skriver på papir, 
men på papir der kan vi vise de flotte billeder, bladet kan læses mange steder, jeg ved ikke hvor folk læser 
det.  
I hvert fald så har de tid til at fordybelse når de sidder med Sportsdykkeren. Vi får dem ikke til at læse en 
lang artikel til bunden på nettet. Det er erfaringsmæssigt, det er svært, der har vi en udfordring, men det er 
ikke om vi skal gøre det ene eller det andet, jeg tror bare at Sportsdykkeren har en værdi for os, som for-
bund, på papir, som vi ikke må smide væk. Bladet kan meget mere, vi skal tænke igennem hvad det er vi 
gør. 
I den sammenhæng der vil jeg gerne komme med en anden appel fordi når vi sidder og skriver Sportsdykke-
ren, som vi gør lige i øjeblikket, uha, det er op ad bakke for at indsamle stof, især nyheder, men også tips og 
tendenser fra sportsdykkernes verden, det er godt nok ikke meget jeg hører fra Jer så der vil jeg bare lige 
komme med en appel. Hvis I hører noget, hvis I ser det vrag her, er det ikke noget, men hvis I ser et stort 
iltsvind som vi ikke vidste, var der, så sig til fordi, det er ikke kun relevant for os dykkere. Det er noget vi kan 
lave en nyhed på, og som vi rent faktisk kan komme i medierne. 
Det er lykkes for os at placere sportsdykkernyheder i de store medier, og hver gang det sker så tror jeg at vi 
scorer flere dykkere og vi vækker flere drømme om at se livet under havet.  
Hos de folk derude som kan det er vores medlemmer. 
Så hold endelig øjne og ører åbne i forhold til, ser i noget sjovt under vandet, har i et billede, skriv det til os 
for det kan gøre os alle sammen mere interesserede i dykning. 
 
Søren Arnvig Roskilde Frømandsklub    
Der ligger rent faktisk en rep. møde beslutning fra 2018 om at udsende Sportsdykkeren på PDF på sports-
dykkerens egen hjemmeside. Så jeg ved godt at det er gået lidt i glemmebogen for at få sportsdykkeren 
opdateret, men jeg tror ikke der er kommet noget siden starten at 2019, men vi har faktisk vedtaget at 
lægge det ud elektronisk, som en forløber til at aflive bladet. 
Jeg er meget enig med Jacob, vi skal finde ud af hvordan vi bruger vores kommunikation, der er ting der 
egner sig til et trykt blad, Sportsdykkeren, så er der andre ting der egner sig til hjemmesiden og til facebook 
siden, det er en hel verden som vi slet ikke har taget hul på i forbundet endnu, hvordan vi bruger vores 
informationskanaler. Der har vi meget at lære og meget at rette op på. 
 
Jesper Risløv 
Mange af de betragtninger som Jacob også kommer med, det er også lidt af de betragtninger som vi deler 
lidt i bestyrelsen. Dermed så er det også det vi også gør, vi har også lyttet til Jer. I slutningen af 2018 blev 
der lavet en større undersøgelse blandt klubberne og noget af det der fik en rigtig høj score som medlem-
merne var rigtig glade for, det var Sportsdykkeren. 
Det har været diskuteret rigtig mange gange i bestyrelsen og på repræsentantskabsmøderne, og indtil vi 
har noget andet der kan noget smartere og lækrere på en eller anden måde, så tror jeg vi holder lidt ved  
Sportsdykkeren. Vi har også formået at sænke omkostningsniveauet på Sportsdykkeren betragteligt. 
Desværre er vi i et marked lige p.t. hvor annoncekronerne ikke hænger på træerne på samme måde som de 
måske har gjort, og det gør det svært for os at få alle de indtægter vi gerne vil have på blader fordi som vi 
også ved fra redaktionen, at jo flere penge de får ind i annoncer, jo flere sider kan der også komme i bladet 
hvis tingene hænger sammen. Jeg har et skriv engang fra redaktionen om at de gerne ville lave et stort ma-
gasin som var 6 til 8 gange større end det format der er lige nu. 



  

Det har ikke kunne lade sig gøre økonomisk, så vi arbejder også på et nyt IT system som der er nævnt før, 
og der ved vi også ved det kommer der måske også andre og smartere muligheder så vi måske kan lave 
noget app baseret kommunikation eller et eller andet, men det er ikke noget vi har lige til højrebenet og 
kan implementere på kort tid, men der bliver arbejdet på det og Sportsdykkeren er på ingen måde hverken 
glemt eller bliver overset. Det er også en af de ting som vi har nogen overvejelser om, kan vi gøre noget 
anderledes. Indtil nu så synes jeg vi skal være glade for at vi kan holde hævd i Danmarks eneste fysiske dyk-
kermagasin. Det synes jeg er lidt lækkert at vi får det engang imellem. 
 
Flemming Jensen Slagelse Sportsdykkerklub 
Jeg køber fuldt ud argumentet omkring at nå bredere ud, og dem der ikke er aktive medlemmer lige bliver 
påmindet om at der faktisk sker noget fantastisk i vores sport. Den er købt, men derfor ville jeg stadig gerne 
Det med en PDF, det kunne gå hånd i hånd. Ja det vil jeg rigtig gerne. Det vil jeg modtage med kyshånd. 
Ditte Slagelse Sportsdykkerklub 
Nu når der bliver snakket kommunikation, er der en app på bedding? 
Nu ved jeg at PADI har det, hvor du kan have certifikater så man slipper for at gå rundt med de her små 
irriterende plastickort, det kunne være en glimrende måde til, at der kunne blive kommunikeret ud til med-
lemmerne. Personligt, jeg indrømmer gerne at måske 2 eller 3 gange om året går jeg ind på hjemmesiden 
og kigger. En app den har jeg fat i, den har jeg på telefonen, den vil jeg kigge på.  
Er det noget der er på bedding? 
 
Jesper Risløv 
Ja det kunne da være superfedt og lækkert at få en app, og det er også noget af det der er blevet skrevet i 
vores kravspecifikation og vores ønsker til et IT- system at det skal kunne understøtte det på den ene eller 
anden måde. Vi ved også at der bliver arbejdet fra noget på centralt hold i CMAS der har lavet en form for 
app, hvor du kan få lagt dine certifikater ind. Det er noget der er på tegnebrættet og på ønskelisten vil jeg 
sige, men det bliver nok ikke i første fase af nyt IT- system. Hvilken fase det kommer ind på og hvornår det 
bliver en realitet, det kan jeg ikke svare på lige nu, men det er noget der bliver kigget på. 
Det var det jeg mente lidt før at en anden måde at kommunikere på det kunne også være det her med at vi 
pusher nyheder ud den vej igennem. 
 
Nicholai Vesterløkke. Teknisk Udvalg 
I forhold til det med CMAS. Flemming Holm deltager på Instruktørseminaret, hvor han har et indlæg om lige 
præcis hvad CMAS går og sysler med, så hvis man vil høre status, eller spørge CMAS direkte om hvad status 
er på det med certifikater elektronisk så kan man jo deltage. 
Nu kalder vi det jo instruktørseminar, det er nok mere i den betragtning at instruktørerne skal møde op 
engang imellem for at få fornyet deres certifikater, men seminaret er åbent for alle i forbundet, så hvis man 
bare vil høre hvad der rører sig i forbundet fra Teknisk Udvalgs side, så er det et rigtigt godt sted at møde 
op. Det er den 7. november. 
Dirigent: Andre der har indlæg, det var ikke tilfældet, så Allan nedlagde sit hverv og takke for god ro og 
orden. 
Jesper Risløv 
Tak fordi I er kommet alle sammen, også Jer fra Jylland, det er fantastisk og se at I har taget den lange rejse 
herover i så godt et vejr.  
Tak for Jeres deltagelse, og en af grundene til at vi i forbundet valgte ikke at lave vores repræsentant-
skabsmøde til et virtuelt møde, det er netop fordi at vi altid har haft en tradition for en stor spørgelyst og 
interesse fra Jer som deltager, og det er vi meget glade for, og som jeg også sagde i min årsberetning er det 
ikke kun fordi vi vil snakke her oppefra, vi lytter også til det I siger. Jeg har skrevet de punkter ned som der 
er blevet kommenteret på i dag og det arbejder vi videre med i den kommende. 
Lige nu står vi overfor at skulle genforhandle 2021, og med de planer og handlingsplaner og budgetter der 
kommer fra udvalgene så det glæder vi os til at komme i gang med igen og håber vi får lavet et stort og 
aktivt år 2021 nu når der har været lidt stille i år. Jeg håber i kommer godt hjem alle sammen. 
Jeg vil gerne sige tak til vores dirigent Allan for at stille op. Desværre så har vi brugt det sprit vi plejer at 
give, det er blevet brugt til noget andet. Så du får en lille kuvert med et lille gavekort i så håber jeg vi kan 
klare det på den måde. Tusind tak for hjælpen og tak alle sammen. Kom godt hjem.             


