Dansk Sportsdykker Forbund
Dagsorden bestyrelsesmøde 02-2021
Virtuelt møde kl. 18:00 til 22:00
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 02-2020
3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg.
4. Økonomiske beslutninger
4.1.
Regnskab 2020
4.2.
Budget 2021
5. Anmeldte sager
5.1.
Repræsentantskabsmøde
5.2.

Status på DSF strategi til 2021 samt ny DSF strategi fra 2022

5.3.

Information - Status på implementering af nyt DSF IT system

5.4.

Diskussion - DSF Kommunikationsstrategi - behov og prioriteringer

6. Eventuelt
Til stede
Jesper Risløv
Carl E. Tronhjem
Stig Lyngby
Gitte Alsing Møller
Pia Borneland
Jens Næsted
Jesper Andersen
Ingelise Knudsen
Nicolai Kehling

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 02-2020
Godkendt
3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg.
Jesper Risløv; Klubber, CMAS, DIF, EUF, Appeludvalg, Dykkerudvalg og Redaktionen
Uv-Rugby: Elite hold har fået lov til at starte
Fridykkerne: Elitehold har fået lov at starte
Konsulent; Nicolai er blevet ansat, deltagere indtil videre på BM
DIF; – arbejder med at få åbnet for svømmehaller
Niels Nygaard træder af, begge næstformænd (Hans Natorp og Thomas Bak) stiller op – JR har haft
møde med begge to.
Carl E. Tronhjem; Fridykkerudvalg, Fotoudvalg og Kommunikationsudvalget
Klub besøg planlægges med Nicolai – muligvis ved Halskov, også vedr. Halskov færgehavn.
Stig Lyngby; Regnskab og forsikring
Corona kompensationsansøgning indleveres senest 24. marts, der skal sendes en klubmail ud +
opslag på FB. Ansøgning sendes med blandt andet regnskab mv.
Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finnesvømmerudvalg
Intet nyt
Jens Næsted; Biologiudvalg, Arkæologiudvalg og Teknisk udvalg
Deltagere på DIF møder
Arbejdet med IT-system
TU
- Kurser er udsat til efteråret
- Indstilling fra TU på gummibåd størrelse og type vedr. behov
Biologi
- 5x instruktører ventes klar i 2021
- Strandflag efterlyses til reklame for DSF, størrelse og fod (Ingelise har størrelse – der
mangler en mindre størrelse end nuværende)
- Biologi arbejder med ’Os om Havet’ om et arr. Århus Havn
- Biologi-Miljø kursus er blevet efterlyst
Pia Borneland; Ungdomsudvalg og miljø
Miljø
- ’Os om Havet’ samarbejde omkring miljø arrangement.
- Øresund akvariet holder sig tilbage på nye arrangementer grundet Corona situation.
Jesper Andersen;
Intet nyt

4. Økonomiske beslutninger
4.1.
Regnskab 2020
Der er arbejdet med at afslutte regnskab inden Rep. møde. Regnskab sendt til underskrift i
bestyrelsen

5. Anmeldte sager.
5.1.
Repræsentantskabsmøde.
Jesper R. efterlyser om alle genopstiller til bestyrelse:
- Stig overvejer
- Jens genopstiller
- Jesper A. genopstiller
- Carl genopstiller
Afholdelse af Rep. møde hænger pt. i en tynd tråd - næste udmelding fra Regering ventes 5. april.
Der overvejes om der kan lave et tema eller foredrag på Rep. møde.
Beslutning: Rep. møde flyttes til 9. maj, med backup dato 19.-20. juni. Det undersøges om der kan
afholdes virtuel generalforsamling og om DIF har mulighed for at hjælpe?
Ansvarlig: Jesper R (Ingelise og Nicolai)
5.2.
Status på DSF strategi til 2021 samt ny DSF strategi fra 2022.
Der arbejdes på at få det sidste af med 2021 strategi.
Der er opsat en køreplan for den nye DSF Strategi plan 2022-2025, endelig strategi aftale skal
indleveres til 1. maj. Nicolai, Carl og Jesper R arbejder med Nina fra DIF, der opsættes klubbesøg
for Nicolai og Carl.
Der efterlyses info fra DIF i forhold til det kommende strategi seminar, herunder at oplæg
forholder sig til DSF.
Beslutning: Der arbejdes videre med strategi og mål.
Ansvarlig: Jesper R., Carl (Nicolai)
5.3.
Information - Status på implementering af nyt DSF IT system
Sidste oplæg til ’Projektbeskrivelse’ ud fra ’Kravspecifikation’ er klar. Oplæg til kontrakt er
fremsendt.
Projektet er gennemgået med kontoret, der udestår stadig nogle valg som først kan fastlægges
under implementering. Der vil blive indbudt nogle testklubber til at test indkøring.
Beslutning: Der arbejdes videre med IT-system
Ansvarlig: Carl og Jens
5.4.

Diskussion - DSF Kommunikationsstrategi - behov og prioriteringer.
Bestyrelsen Carl E. Tronhjem
Der arbejdes med et oplæg til en mere aktiv kommunikation strategi, der ønskes at byde ind på
den positive fortælling; med klub historier, billeder, gode råd med videre.
Facebook skal blive et vigtigt element og der opsættes en ’SoMe’ -strategi.
Kommunikations udvalget skal trække på de kommunikationsansvarlige fra alle udvalg og der skal
opsættes regler for at generere billeder og informationer der kan promovere DSF i henhold til
målsætningen om at være et naturligt valg for dykkere i Danmark.
Beslutning: Der arbejdes videre med kommunikations strategi
Ansvarlig: Carl (Nicolai)
6. Eventuelt:

6.1 Odsherred Dykkeklub
Der efterlyses dokumentation i forhold til et bevilliget lån – Jesper R. følger op
6.2 Affaldsindsamling under Dansk Naturfredningsforening
17.-18. april Nikolai og Pia følger op om DSF kan få en vinkel i forhold til dette arrangement.
Jesper takkede af.

