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Referat 2021-08.1 
 

Dansk Sportsdykker Forbund              
Dagsorden bestyrelsesmøde 2021-08 
 
Møde 11. oktober 2021 kl. 18:30 til 21:30 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2021-07  
 
3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg. 
 
4. Økonomiske beslutninger 
4.1. Regnskab 
4.2. Indstilling fra Materieludvalget 
4.3. DSF Materiel 
4.4. Budget 2022 
 
5. Anmeldte sager: 
5.1. Status på databasen.  (ingen bilag) 
5.2. Snorkeldykkerinstruktører 
5.3. Låneansøgning 
5.4. Politikker. (ingen bilag) 
 
6. Eventuelt 

Til stede;   
Jesper Risløv, Carl E. Tronhjem, Jens Næsted Gitte Alsing Møller, Pia Borneland, Peter Dreier, 
Jesper Andersen, Søren Arnvig, Lukas Byca, Ingelise Knudsen, Nicolai Kehling  
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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2021-07 
Godkendt  
 
3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg. 
 
Jesper Risløv; Klubber, CMAS, DIF, EUF, Appeludvalg, Sportsdykkeren og Kommunikation  
Siden sidst: 

• Baltic (forsikring) har givet 50 tDKK til tøjpuljen 
• Møde med DIF vedr. nyt instruktøruddannelse tiltag i TU - søger aktivitetspuljen. Vi er ikke i mål 

endnu men det ser og lyder til at være positivt fra DIF side.  
• DIF budgetmøde - talt om nye medlemsstrukturer arbejdet pågår og vi skal nok også have det med i 

tankerne for DSF 2.0 
• CMAS der sker lidt her op til GA. Der går rygter om, at den tidligere SG vil prøve at vælte den 

nuværende bestyrelse for selv at blive formand.  
• Deltager i arbejdet i det blå forum i DIF og også i gruppen det blå forum i København. Vi er 

medafsender på de høringssvar mm der kommer herfra. Dykning = svømning men vi arbejder på at 
der også kan blive plads til os et eller flere steder 

• Amager Strand Mole 3 - gået ind i kampen omkring at der ønskes at blive anlagt en skaterrampe. 
TV2 Lorry har lavet artikel med vores synspunkter også 

• Været til jubilæum hos Dykkerklubben Poseidon på Als. Meget glade fin klub med mange 
aktiviteter. Meget glad for at vi også har fået en konsulent. Det glæder de sig til at gøre brug af.  

 
Carl E. Tronhjem; Teknisk udvalg og IT-system 

1. møde med TU omkring samlet instruktøruddannelse samt ansøgning hos DIF med Nicolai Kehling 
og Nicholai 

2. status på ansøgning af LAG midler til Halskovhavn hvor Nicolai Kehling i samarbejde med Korsør 
Frømandsklub og Slagelse Sportsdykkerklub har søgt midler fra LAG puljen  ift. sikkerhed for 
dykkerne som dykker i Halskov havn  

3. deltog i Teknisk Udvalg virtuelt Instruktørtræner seminar med flot program og bl.a. status på 
udvikling af instruktøruddannelser, dybdegrænser, E-læring, TU handlingsplan  mv 

4. ISO Audit i forbindelse med A2 kursus lørdag 23. oktober 2021 i Århus. 
5. IT system se særligt punkt  

 
Jens Næsted; Økonomi, Matr. Udvalg, Biologiudvalg, Arkæologiudvalg  
Økonomi; Kigger på økonomi og budget med kontoret 
Biologi;  

1.  Instruktør tur til Lysekil, der er fundet en deltager, da en ny mand til udvalget kommer 
med fra Nordjylland. 

2. Efter der er udnævnt nye instruktører, bliver næste punkt for udvalget at finde 
Instruktørtrænere og udforme et fast forløb for uddannelse af biologi instruktører. 

Materiel;  
1. Bestilt 2 styks både, 2 styks genoplivningskufferter. Der er desuden lavet service på 

motorer – det forventes ikke at der skal indkøbes nye motorer. 
2. Lavet oplæg til lagerindretning og regler for udvalgets funktion. 
3. Status for indkøb af udstyr fra sidste møde: 
• Købt: 2 styk genoplivningskufferter i alt  23.800,- 
• Bestilt: 2 styk gummibåde i alt 24.500,- 
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• Der er desuden lavet service på 5 motorer og det forventes ikke at der skal købes nye motorer I 
denne omgang.   

 
Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finnesvømmerudvalg 
Talt med UV om streamings udstyr, forslag fra møde 2021-07 
 
Peter Dreier; UV Jagt, Foto 
 UV-jagt 
Landsholdet i undervandsjagt har klaret sig historisk godt ved CMAS VM på Sardinien. Holdet 
endte ca. i midten af feltet blandt de 19 nationer og Oliver Tristan Siefert endte som nr 20 ( 
første gang en fra Skandinavien endte i top 20). 
Det var et meget svært stævne, hvor ca. halvdelen af deltagerne slet ingen fisk fangede.  
Alle fiskene blev fanget fra 30 - 55 meters dybde. 
Stefan fik en "good spirit" præmie for at fange et gammelt bildæk, en flaske og en pagaj på 
havets bund. 
 
UV-foto 
DM: 
Vinder blev: 
Tom Dalgaard Petersen Guld. 
Allan Olivarius Sølv. 
Lisa Svensen Bronze. 
VM: 
To hold af sted plus holdkaptajn. Lisa Svensen og Tom Petersen 
Tom fik en 10. plads i  
Lisa fik en 4. plads i makro og en 9. plads i vidvinkel med model 
 
Pia Borneland; Ungdom, Dykker 
Besøgt Junior-snorkeldykkernes weekendlejr. Var med ved juniorernes natdyk lørdag aften og 
deres 2 dyk søndag. En god oplevelse - nogle seje unger, der trods det kolde vejr, hoppede i 
vandet 2 gange. 
 
Jesper Andersen; Fridykker 
Er ved at kontakte Fridykker udvalg. Der kommer DM i fridykning 20-21/11 
Vi fik nogle dage siden en 3-dobbelt verdensmester i fridykning. Jesper Stechman stillede for første 
gang op til VM i Masters-kategorien(50+) og fik 3 verdensrekorder og guldmedaljer samt en 
bronze med hjem. Jesper dykkede hhv. 92, 92, 88 og 59 meter dybt i disciplinerne ”Konstantvægt 
med bifinner”, ”Free Imersion”, ”Konstantvægt med monofinne” og ”Konstantvægt uden finner”. 
Stort tillykke. 
 
Kontoret – Ingelise Knudsen; 
Intet nyt 
 
Udviklingskonsulent -  Nicolai Kehling; 
Arbejder med indsigelse på skaterrampe ved Amager strandpark 
Involveret i Trykkerdammen vedr. stenrev 
IT; Der arbejdes med udrulning og konvertering af klubber ind i IT-systemet 
Ansøgning til DIF vedr. udvikling af TU og instruktørtrænere 
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4. Økonomiske beslutninger 
Oversigt: 

 

Regnskab og budget 08.10.2021
Indtægter Aktuelt Budget Afvigelse
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte 730.000 730.000 0
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte 240.000 240.000 0
Danmarks Idræteforbund. Fond bredde og elite 1.570 -1.570
DSF Kontingent 1.761.359 1.950.000 188.641
Biblioteksstyrelsen 78.781 65.000 -13.781
Overskud af salg 57.893 120.000 62.107
Indtægter i alt 2.869.602 3.105.000 235.398

Omkostninger

Udvalg
Ungdomsudvalget 8.058 141.000 132.942
UV-Jagtudvalget 75.348 130.000 54.652
UV-Rugbyudvalget 174 195.374 195.200
Fridykkerudvalget -11.909 110.000 121.909
Teknisk Udvalg 10.193 100.000 89.807
Teknisk Udvalg kurser -13.953 20.200 34.153
Biologiudvalget 14.328 36.500 22.172
Fotoudvalget 4.694 38.500 33.806
Dykkerudvalget 10.000 25.000 15.000

96.933 796.574 699.641
Redaktion og Sportsdykkeren
Redaktion 11.593 25.000 13.407
Sportsdykkeren 247.164 228.000 -19.164

258.757 253.000 -5.757

Administration
Bestyrelsen 14.609 73.000 58.391
Øvrige udvalg og arb.grupper 79.627 173.000 93.373
Medlemsudgifter 44.819 98.000 53.181
Sekretariat 249.624 313.350 63.726
Personaleudgifter 796.910 1.056.600 259.690

1.185.589 1.713.950 528.361

Materiel 105.344 104.350 39.899

Forsikringer 617.194 617.194 0

Konsulentudgifter 62.394 87.500 25.106

Aktivitetspulje 50.000 50.000 0

Renteudgifter 12.943 20.000 7.057

2.389.154 3.642.568 1.294.308

Resultat 480.448 -537.568 -1.058.910

Likvide midler 2.296.009
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4.0 Fortsat fra BM 2021-07; UV Rugby – Livestream Setup 
Der bevilliges penge fra UV rugby til indkøb af streaming udstyr, til UV-Rugby minus kamera, der 
deles de kameraer som fridykkere har i forvejen. 
Udstyr fastholdes som fælles under DSF og penge tages fra UV Rugby budget. 
Ansvar; Gitte 
 
4.1 Status Regnskab 
Budget genbehandles og justeres vedr. administration og IT. 
Ansvar; Budget udvalg (Jesper R., Jens N. og Ingelise) 
 
4.2 Indstilling fra DSF Materiel 
Der frigives tDKK 8 + tDKK 11  - jf. vedlagt forslag.  
Penge tages Matr. Udvalg, - der forventes underskud i udvalg , men der er generelt overskud på 
DSF budget. 
Ansvar; Jens N. 
 
4.3 DSF Matr. regler 
Regler formuleret og vedtaget som vedtaget ses bilag. 
Ansvar; Jens N. 
 
5. Anmeldte sager 
5.1 IT Status 
IT system er nu i gang: 

• Indtryk er at klubber er med og er i gang med konvertering 
• Ca. 1500 medlemmer er på ud af ca. 6000. 
• Næste skridt er at Nicolai arbejde med kontoret vedr. kontingent betaling 
• Kontoret støtter med at sikre at alle klubber er i gang 
• DSF App er tilgængelig og kører med mulighed for ’feed’ fra både DSF og klubber 
• DSF App virker med medlemskort 

 
5.2. Snorkeldykkerinstruktører 
Der tales med TU vedr. S1, S2 og instruktørseminar prissætning. 
Ansvar; Peter D. og Carl T. 
 
5.3. Låneansøgning 
Låne ansøgning fra ”Sportsdykkerklubben Havbasserne FSU” er bevilliget jf. ansøgning. 
Ansvar; Jesper R. (Kontoret) 
 
5.4. DSF Politikker 
Der laves et oplæg til næste møde med sammenskrivning af eksisterende politikker. 
Ansvar; Nicolai  
 
6. Eventuelt 
IAB  
 
Næste møde; 16. november 2021 
 
Jesper takkede af. 



DSF Bestyrelsesmøde 2021-07, indstilling fra DSF Materialeudvalg. 
 

1. Udstyr til DSF Matr. Lager 
Motivation 
DSF materiale udvalg står for at levere udstyr til DSF kurser og aktiviteter. Dette udstyr skal virke ved 
modtagelse og det er derfor nødvendigt at samle og afprøve udstyr inden udlevering. 

Da funktion oftest udføres af en mand alene, er det nødvendigt at sikre at håndtering og løft kan udføres 
hensigtsmæssigt og lovligt, denne bevilling har sigte på at dette kan udføres på nuværende facilitet. 

Omfang 
Der indkøbes: 

• Kranbjælke + løbekat + elektrisk hejs (læsning af trailer) -  DKK 5.000,- 
• Kompressor + luftslange på opruller (oppustning af både) -  DKK 2.000,- 
• Tønde + rullevogn (test af bådmotorer) -    DKK 500,- 
• Diverse bolte og beslag -      DKK 500,- 

I alt  DKK 8.000,- 

 

2. Indkøb af nye radioer 
Motivation 
DSF matr. nuværende radioer er fra ca. 2003 og har nu svært ved at lade og holde strøm. Disse trænger 
derfor til fornyelse da de indgår i sikkerhedsbredskab ved DSF’s kurser. 

Ved indkøb sikres at radioer kan virke på 155.5 Mhz (L1), som er en åben fritidskanal til lyst sejlere.  

Omfang 
Der indkøbes: 

• 4 styks ; Motorola DP1400 (UHF) – Analog – samlet pris  DKK 11.000,- 



 

Punkt 4.3. DSF Materiel ver. 2021‐01 
 

DSF Materiel (2021‐01) 

Målsætning  

Hensigten med retningslinjerne er at sikre en kvalitet og forståelse for udlån og deling af udstyr ejet af 

Dansk Sportsdykker Forbund (DSF).  

Administration 

DSF Materiel forvalter, udlåne og re‐supplere udstyr ejet DSF, på vegne af bestyrelsen. 

Lån af DSF udstyr bygger på gensidig tillid mellem 2 parter: 

 DSF Materiel forpligter sig til at udleverer udstyr der er brugbart som tiltænkt og virker ved 

modtagelse.  

 Bruger af DSF udstyr forpligter sig til at benytte udstyr som tiltænkt og skærme udstyr mod unødig 

skade, samt i tilfælde af utilsigtede hændelser at rapportere dette ved aflevering af udstyr. Det 

forventes i øvrigt at der fortages afrapportering uden unødigt ophold på alt tilbageleveret udstyr. 

Retningslinjer 

 Udstyr bestilles skriftligt fra DSF Materiel med beskrivelse af ønsket udstyr, med 14 dages varsel til 

udlevering. På bestilling anføres modtage dato og afleverings dato, samt ønsket udstyr. 

 DSF Materiel sikre at alt udstyr er testet og fungere ved udlevering. 

 Ved tilbagelevering afleveres en returseddel (samme som bestilling med ekstra kolonne). På 

returseddel noteres fra modtager fejl – mangler – skader ‐ forbedringer til brug for DSF Materiel 

Klager over DSF Materiel administration kan rettes til bestyrelsen. 

 

DSF Bestyrelse, oktober 2021 
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