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______________________________________________________________________________ 
 
Jesper Risløv 
Velkommen til årets repræsentantskabsmøde. 
 
God formiddag alle sammen. Vi har en dagsorden, og det første punkt er Valg af dirigent. Der 
foreslår vi at Allan Sørensen leder slaget for os. 
 
 
1. Valg af dirigent. Allan Sørensen blev valgt. 
 Allan Sørensen formand for Appeludvalget.    
Allan takker for valget. 
Det første ved opgaven er, hvorvidt repræsentantskabsmødet er indkaldt lovligt. Det er sådan 
lidt anderledes i de her tider, det har været lidt udfordrende, det gælder ikke kun for os, men det 
gælder for mange foreninger.  Det fremgår af vedtægterne at vi skal holde det her møde i april, 
så når man kigger på datoen så er det langt ud over april. I den situation så dispenserer man for 
det da det ikke har været muligt i forhold til det regelsæt der er i forhold til Corona. 
Den anden del jeg skal kigge på det er indvarsling, og der følger det vores vedtægter § 16, at der 
skal indkaldes med 90 dages varsel. De datoer jeg har kunnet konstatere vi har fået og modtaget 
udsendelserne, så har vi en udsendelse 11. januar til det ordinære møde, som så desværre bliver 
udsat til i dag og den udsættelse sker så den 22. april, som jeg har noteret.  
Hvis man ser på 22. april så er det ikke lovlig varsel, men ser man på 11. januar så er det lovlig 
varsel. Så der er lovlig varsel i forhold til den ordinære, altså den første dato vi havde. 
Så efter min opfattelse, så har vi fået tilpas varsel i forhold til den 22. april. 
Så i den situation vi står i på nuværende, så er det min opfattelse at den er lovlig varslet. 
Hvis vi skulle opretholde de 90 dage, så er det min vurdering i forhold til informationer, så er der 
meldt ud. 
Varslingsreglerne så er alle blevet orienteret om at der er et møde i dag. 
Mødet er lovligt varslet og vi er beslutningsdygtige i forhold til det der er mødt i dag. 
I forhold til vores vedtægter så har vi dagsorden i forhold til § 18, så opfylder vi vedtægterne. 
Samlet set så er generalforsamlingen lovlig varslet.  
Vi er hermed til et lovligt møde, og vi kan træffe lovlige beslutninger. 
Dagsorden er udsendt. 
Kl. er 10:00, så kører vi på til frokost uden pause. 
 
Der er 11 klubber til stede. 33 stemmer i alt.    
 
Så går vi til 2. punkt. 
     
 
 
 
 
 



  

2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning 
 v/Formand Jesper Risløv 
 Beretningen er udsendt 
 
 
Året startede egentlig som det plejer at gøre. I bestyrelsen lægger vi de sidste hænder på bud-
gettet og når det er godkendt i bestyrelsen, får de forskellige udvalg besked om hvad de helt 
præcis har at arbejde med. Dette er en proces der tager tid og dialog mellem udvalg og bestyrel-
se. Men som altid bliver vi i sidste ende enige og herefter er det op til vores udvalg at få aktivite-
terne sat i søen. 
 
Generelt er der ikke de helt store arrangementer om vinteren. UV-Rugby plejer at spille deres 
indledende kampe færdige og fridykkerne træner det sidste for at gøre sig klar til deres DM.  
 
Traditionen tro blev der i starten af marts måned afholdt Juniorlege for de 10-17-årige snorkel-
dykkere. Der var stor aktivitet i svømmehallen og der blev leget og konkurreret i stor stil og der 
er ingen tvivl om at der er snart er nogen klar til at komme videre over i mange af forbundets 
andre sportsgrene.  
 
I selvsamme weekend bare i en anden svømmehal var der DM i fridykning. Det er og bliver en 
stor oplevelse at se og ikke mindst mærke den spænding og intensitet der er i svømmehallen 
under afholdelsen af konkurrence. Der er stor forskel på at komme fra Juniorlegene med glade 
og højtlydende børn og unge til et DM hvor der er meget stille og stilheden kun bliver brudt af 
den mekaniske stemme fra tidstagningsmaskineriet.  
 
Begge arrangementer forløb uden problemer og alle kunne drage hjem til deres klubber mange 
gode oplevelser rigere. Tillykke til alle dem der slog gamle og nye rekorder og også stort tillykke 
til de herrer og damer der fik medaljer til DM.  
 
Weekenden var den 2. weekend i marts måned og vi ved nok alle hvad der blev meldt ud onsda-
gen efter. Danmark skulle lukke ned og alle skulle vise samfundssind og det gjaldt selvfølgelig 
også for vores aktiviteter.  
 
Vi valgte hurtigt at følge de generelle retningslinjer der blev lagt for idrætten generelt og Dan-
marks Idrætsforbund var hurtige og meget effektive i deres kommunikation. Ingen adgang til 
klubhuse, større afstand, ikke så mange samlet på samme sted. Der var rigeligt at navigere i og 
der kom også en del spørgsmål. Kan vi sejle med vores RIB eller båd; - hvis vi gør sådan og sådan, 
- må vi fylde flasker, - hvad med udstyr der bliver lånt ud, - hvad må - kan - bør vi gøre? 
 
Vi har forsøgt at kommunikere og svare på alt hvad der er spurgt om og i mange tilfælde var god 
fornuft og omtanke det der gav de bedste svar.  
I den forbindelse skal der også lyde en stor tak til jer alle for sammen med den resterende idræt i 
Danmark at følge retningslinjer og anbefalinger. Idrætten har fået stor ros og det er rigtig godt 
for os alle.  
 
Sidst på foråret og over sommeren blev der færre restriktioner og anbefalingerne blev lempet og 
der var større mulighed for igen at komme ud og mødes med klubkammerater og dyrke den 
sport vi nu er samlet omkring.  
 
Vi nåede dog ikke at være helt klar med åbningen inden vores store sommerlejr for juniorerne og 
for første gang i rigtig mange år blev den aflyst i år. Det er meget ærgerligt og vi ved mange juni-



  

orer, ledere mv. var meget ked af det. Men vi trak beslutningen så længe vi kunne og måtte så 
sige aflyst i år da vi ikke kunne trække den længere. Sådan blev det i 2020.  
 
Heldigvis var der flere klubber rundt omkring der lavede mindre versioner af sommerlejren og 
flere af de unge mennesker kom i vandet dog med færre af deres kammerater omkring sig.  
Der blev dykket og vi formåede også at få afholdt DM i UV-Jagt - om end det blev rykket fra for-
året til september måned.  
Det var endnu en gang et tilløbsstykke og belært af erfaringer fra det store Euro-Afrika Mester-
skab sidste år var der arrangeret mulighed for alle der kom forbi at få Fish and Chips. Frisk ny 
fanget fisk tilberedt i en vogn lige ved siden af hvor indvejning og atleterne var samlet. En stor 
succes og friskere fisk får man vel næppe andre steder.   
 
I samme weekend var der også Juniorlege i Silkeborg. Endnu et af de faste arrangementer i Ung-
domsudvalgets kalender. Glade unge mennesker der med stor entusiasme og gå på mod trodse-
de det kølige efterårsvejr og kastede sig ud i de forskellige aktiviteter der præger dette arrange-
ment. Det er altid imponerende at se hvad de unge mennesker formår at gøre selvom nogen af 
dem stod i en lidt for løs våddragt der måske ikke helt gav den varme og beskyttelse den burde. 
Men det gør ikke noget for den passer nok bedre næste år. Det gør jo ikke så meget når man har 
det sjovt og madpakken er tør.  
 
Det sidste store arrangement der blev afholdt var Instruktørseminariet. Helt op til dagen var der 
flere spekulationer om vi kunne afholde det og hvordan det kunne gøres så sikkert for alle som 
muligt. TU havde sammen med Vingsted Centeret sørget for at alle retningslinjer blev overholdt 
og med god afstand og mad og drikke serveret enkeltvis var der mulighed for at afholde semina-
riet.  
Det var godt at se mange kendte og nye ansigter og der er fortsat stor interesse for de ting TU 
laver og forbundets uddannelser generelt. Flere spændende indlæg og selv der var ændret i pro-
grammet så synes jeg det var en fin dag i det jyske.  
 
Noget af det nye der blev præsenteret er den nye fællesformular til brug ved lægetjek, eller hel-
bredserklæring i forbindelse med dykning. Et stort internationalt samarbejde har stået for udar-
bejdelsen af dette nye skema, hvor man primært skal vurdere sig selv, og hvis der er noget man 
ikke kan krydse af direkte, så skal man tilses af en læge. Det er så op til lægen at godkende den 
enkelte dykker. Det har været tiltrængt i mange år at få fornyet vores helbredsattest. Nu følger 
vi den attest der bruges i hele verden i alle organisationer. 
I den forbindelse skal der lydes en stor tak til folkene i vores lægefaglige gruppe, som har været 
med til at komme med input så skemaet også giver mening i den danske oversættelse. 
Vi bliver hørt hvis der kommer rettelser til helbredserklæringen. 
Der arbejdes på at flere læger bliver opdateret og informeret om krav til dykning.   
 
Selvom mange af vore aktiviteter lykkedes i 2020, så var det et meget anderledes år. Vi har prø-
vet at navigere rundt efter bedste evne og det er meget ærgerligt at flere af vores aktiviteter 
ikke kunne lade sig gøre.  
På bestyrelsesniveau var 2020 også meget anderledes. Normalt holder vi vores repræsentant-
skabsmøde i april måned og det markerer ligesom startskuddet for det igangværende år.  
 
På repræsentantskabsmødet godkendes vores regnskab, budget og hvad der ellers er af forslag. 
Budget for året vi tager hul på forventer vi altid bliver godkendt i nogenlunde den form som ind-
stillet af bestyrelsen og derfor tager vi også hul på at bruge penge allerede fra årsskiftet.  
 
Men i 2020 var det lidt anderledes, mødet i april blev udskudt over flere gange grundet de re-
striktioner der var og det endte med at vi fik det afholdt midt i august måned. Vi kunne måske 



  

have gjort det på en anden måde men der er stor tradition for god aktivitet fra repræsentanter-
ne til vores repræsentantskabsmøder og derfor mente vi at vi skulle gøre alt for det blev et fysisk 
møde.  
Fra den oprindelige dato i april, til den dag mødet blev afholdt - arbejdede bestyrelsen forsat for 
forbundet. Men vi havde ingen mulighed for at gøre noget, der ligger ud over normal drift. Det 
vil sige, at vi ikke kunne igangsætte nye projekter, opgaver eller andet.  
Ovenstående scenarie sammenholdt med aflyste arrangementer og sommeren generelt var med 
til at lægge en form for dæmper på bestyrelsen. Men vi fik som så mange andre god træning i at 
holde møder online.  
 
Udvikling af forbundet  
En stor del af vores strategiaftale med DIF og som nævnt tidligere arbejder vi på at finde et nyt 
IT-system (database) til forbundet så vi kan holde styr på jer medlemmer i en mere tidssvarende 
løsning end den vi har i dag. I de sidste 4 år har vi arbejdet på at forberede en af de andre mål-
sætninger, vi har i vores nuværende strategiaftale med DIF dette med som en stor del af vores 
spor, som handler om at modernisere DSF medlemsdatabase som er fra 1990’erne, så medlems-
data bliver tilgængelig for klubberne og dermed også for medlemmerne. Det var været en lang 
proces, men vi er nu klar til (i gang med) implementering af nyt administrativt IT-system med 
tilhørende DSF APP som vil bringe DSF ind i det 21 århundrede og sikre kommunikation med 
klubber og medlemmer fremadrettet.  
Det har længe været vores ønske at finde et nyt system og da muligheden bød sig i forbindelse 
med strategiaftale arbejdet gav det kun god mening at vi tog det med her. Men alt det kommer I 
til at høre mere om, på repræsentantskabsmødet i 2021.  
Der skal i hvert fald lyde en stor tak til gruppen bag dette arbejde. Det er et stort projekt og det 
køres udelukkende af frivillige kræfter fra forbundets side overfor den leverandør som vi arbej-
der med. Selvfølgelig er de ansatte på kontoret også med i processen – det er jo dem der skal 
arbejde i det nye system i samarbejde med klubberne og medlemmerne.  
2020 var også året hvor vi fik et rap over fingrene. Ca. 1/3 af forbundets indtægter kommer fra 
Danmark Idrætsforbund. 2/3 dele af disse midler tildeles efter vores, størrelse, antallet af klub-
ber, aktiviteter mv. og den sidste tredjedel fra det der hedder strategisk støtte. Her er vi som 
forbund med til at udpege nogle områder, som vi mener, kan være med til at styrke forbundets 
og skabe vækst eller forhindre tilbagegang i antallet af klubber og medlemmer.  
Her har vi desværre ikke kunne indfri vores målsætninger og DIF har påpeget, at hvis vi også skal 
have midler til dette område i 2021 - så skal der ske noget andet. Det andet der er foreslået, er 
at vi ansætter en udviklingskonsulent. Det er en person der skal være med til at styrke arbejdet 
med vores strategiske mål for forbundet og en person der kan være med til at skabe mere værdi 
for forbundet og forhåbentlig også for jer ude i klubberne.  
Prisen for dette går nogenlunde lige op: Tilskud fra DIF er ca. 200.000 kr. og lønudgift til en kon-
sulent er også ca. 200.000 kr. Vi kan sige nej til at ansætte en konsulent og så vi ikke får tilskud-
det til vores strategiske aftale eller vi kan vælge at sige ja og vælge at ansætte en konsulent og 
bruge ca. 200.000 på denne. Vi har i bestyrelsen valgt at investere i udvikling, - og processen 
med at finde en konsulent er sat i gang og det bliver spændende at følge i 2021.  
Vi håber at alle vil tage godt imod vores konsulent Nicolai, som også er her i dag, så I kan hilse på 
ham.  
 
 
 
 
Sidst men ikke mindst 
 
At være en del af forbundets og klubbernes virke er noget vi gør fordi vi brænder for vores aktivi-
teter og fordi vi gerne vil være med til at gøre en indsats for vores fantastiske verden under over-



  

fladen. Om det så er fordi du kæmper om medaljer eller noget helt andet – det er ikke det vigtig-
ste.  
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 værd-
sat 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, be-
styrelsen og sidst men ikke mindste Ingelise og Annette der sørger for at samle trådene på for-
bundskontoret.  
 
Vi har i bestyrelsen arbejdet konstruktivt med en god dialog om de emner og problematikker der 
er kommet 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 deres frivillige for jeres store arbejde og engagement for at 
skabe aktiviteter for medlemmerne. Vi arbejder fortsat på at støtte og hjælpe klubberne så me-
get som muligt. Vi er også altid klar til at komme forbi og fortælle eller bakke op om de arrange-
menter eller udfordringer som i sidder med. Ofte er vi ikke længere væk end en mail eller et tele-
fonopkald.  
I år skal der lyde en endnu større tak til vores udvalg og deres store arbejde, ikke kun for at sæt-
te aktiviteter i søen, men også for at navigere i Corona reglerne, ændre datoer med kort varsel, i 
det hele taget for at de har skabt muligheder for at vi trods alt har haft gang i aktiviteter i en tid 
der har været præget af restrektioner og udfordringer. 
Inden jeg runder helt af så synes jeg også det er på sin plads og sige et kæmpe stort tak til vores 
økonomiansvarlige Stig Lyngby. Stig har siddet i bestyrelsen i 18 år, og før dette flere år i TU. 
Stig genopstiller ikke i år og lader stafetten gå videre til en ny person på posten som økonomian-
svarlig. Stig har gjort et stort arbejde, løst flere store opgaver for DSF. Der er rigtig mange af de 
aftaler vi har i dag med forsikringer, gas aftale, aftale med trykkerier, produktion af Sportsdykke-
ren med videre, som er kommet i stand ved de forhandlinger som Stig har indgået. 
Derfor synes Jesper at alle rejste sig og give en stor hånd til Stig og takke ham for den store ind-
sats for DSF og klubberne.    
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 2021.  
 
DIRIGENT 
Det var formandens beretning. Spørgsmål eller kommentarer. 
Rene Andersen Biologiudvalget. 
Det er lidt svært at finde ud af hvordan man opdaterer udvalgets del af hjemmesiden. 
Spørgsmål til hvordan man kan få direkte information ud til klubberne? 
Kan man få sendt information ud til klubberne gennem sekretariatet? 
Jesper Risløv 
Det er noteret så vi finder en løsning. 
Med hensyn til at sende noget ud fra udvalget, det er der ikke nogen hindringer i. Det skal bare 
sendes til sekretariatet, så sender de det ud til klubberne. 
Vi håber at det kan sendes ud gennem det nye system i den app der kommer. Det står lidt i frem-
tidens lys. 
 
Dirigent: Er der nogen der ikke kan godkende beretningen. 
Det ser ikke ud til at være tilfældet. 
Formandens beretning er godkendt. 



  

Dirigent: Udvalgenes beretning er en del af formandens beretning. 
Er der nogen fra udvalgene der har kommentarer til deres beretninger. 
 
Biologiudvalget    
Det meste er skrevet i den årsberetninger der er udsendt.  
Der er fuld gang i vores udvalg, det er sådan at vi forventer her til efteråret så har vi 6-7 nye in-
struktører der kan komme ud og lave kurser i klubberne. Det vi laver lige nu er interne kurser.  Vi 
har talt om fælleskurser med Teknisk Udvalg og Jens Næsted. Vi kunne godt tænke os at der var 
noget samarbejde med flere udvalg med at lave kurser. Det kunne være Vrag, det kunne være 
Biologi. Måske kunne man være 3 udvalg om at lave længerevarende, fælles kurser.   
Måske kunne der laves et pilotprojekt hvor man sætter 2 eller 3 udvalg sammen. Det kunne væ-
re en måde at få et samarbejde op at stå. 
 
Teknisk Udvalg.  
Nicholai Vesterløkke. Teknisk Udvalg. 
Det er dejligt at læse ar der er andre udvalg der gerne vil lave uddannelse eller lignende. 
Jeg kan ikke rigtig se hvad det er I har planlagt i forhold til Biologiudvalget.  
Repræsentantskabet har besluttet at vi skal følge CMAS Standarder og det skal være på niveau, 
hverken over eller under, så den instruktøruddannelse i har gang i betyder det at den også er på 
niveau med standarderne, så I ikke lægger ting oveni, eller lignende. 
Det er mere at I er opmærksomme på det. Uddannelsen skal også ind over bestyrelsen med kur-
serne efterfølgende. Har I også tænkt det ind. 
Det er bare så vi ikke får nogen kurser der ikke er godkendt. 
Så lige en kort om hjemmesiden, det vil være fint hvis der kom noget intro ud. 
Hvis det skal ud til klubberne så har Annette og Ingelise altid været super venlige til at sende ud 
til alle de kontaktpersoner vi nu har. 
Hvis udvalgene har behov skal det over bestyrelsen med information til nye udvalgsmedlemmer, 
så man ved at hvis man gerne vil have fat i klubberne så tager man fat i kontoret med en klubud-
sendelse. Det fungerer fint for Teknisk Udvalg indtil nu. 
 
Rene Andersen Biologiudvalget, 
Det er sådan at Hans er den der kører de ting da han har været med i mange år sammen med 
John Anderson. De ser på de standarder vi har omkring CMAS Uddannelser. Vi tilretter løbende 
når vi har møder. Det er ikke hvem som helst der er medlem af udvalget. Det er biologer, som er 
uddannet biologer. 
 
Jens Næsted Bestyrelsen 
Bestyrelsens repræsentant til Biologiudvalget. 
Det ligger sådan at instruktør uddannelsen i Biologiudvalget refererer til Biologi standarderne 
som ligger under Seitiifik komiteen og ikke under Teknisk komite. 
Derfor ligger der standarder på hvordan uddannelsen er, og hvordan der uddannes instruktører. 
Det er 2 forskellige stammer. Det bliver kørt i forhold til standarderne. 
Det bliver kørt så der bliver konfereret med Hans om uddannelse af instruktører i henhold til 
standarderne. 
 
Dirigent.  
Der var ikke andre udvalg som ønske ordet til deres beretning. Så vi lukker punkt 2. 
Så går vi videre til Punkt 3. Regnskaberne. Det bliver så Stigs sidste i denne omgang. 
 
 
 
3. Revideret regnskab fremlægges 



  

 v/Økonomiansvarlig Stig Lyngby  
 Regnskabet er udsendt. 
 

Resultatopgørelse 1.1.2020 til 31.12.2020     

   Regnskab Budget Regnskab 

  Indtægter 2020 2020 2019 

      

  Danmarks Idræts-Forbund 738.000 736.000 758.000 

  Danmarks Idræts-Forbund. Strategistøtte 239.000 236.000 237.000 

  DIF Fond bredde og elite   14.318 

  Biblioteksstyrelsen 68.278 50.000 56.923 

  Sponsor til sportstøj, atleter.mm   65.000 

1  DSF Kontingent 1.878.831 1.980.000 1.989.209 

   2.924.109 3.002.000 3.120.450 

2  Salgsindtægter 124.884 150.000 128.648 

      

  Indtægter i alt 3.048.993 3.152.000 3.249.098 

      

  Aktiviteter    

      

  Udvalg    
3  Ungdomsudvalget 31.436 135.000 110.904 

4  UV-Jagtudvalget 44.564 90.000 91.241 

5  UV-Rugbyudvalget 100.901 150.730 203.669 

6  Finnesvømmerudvalget 0 0 0 

7  Fridykkerudvalget 45.164 113.500 85.539 

8  Arkæologiudvalget 0 0 0 

9  Teknisk Udvalg 106.259 132.500 76.217 

10  Teknisk Udvalg Kurser 42.914 20.800 59.813 

11  Biologiudvalget 12.768 15.000 8.792 

12  Fotoudvalget 24.505 38.500 7.941 

     Dykkerudvalget 864 50.000 23.334 

13  Sportsdykkeren 241.128 220.000 243.225 

13  Redaktionsudvalget 19.784 30.000 14.377 

14  Kommunikationsudvalget 0 0 13.710 

  Administration    
15  Bestyrelsen 43.195 78.000 99.678 

16  Øvrige udvalg og arb.grupper 111.190 198.100 141.522 

17  Medlemsudgifter 28.651 64.500 52.553 

18  Adm.-Kontor-Sekretariat 189.322 179.350 190.444 

19  Personaleudgifter 890.048 891.600 889.826 

20  Materiel 72.243 75.600 88.198 

21  Kollektive forsikringer 659.891 659.099 671.732 

21  Skyldige omkostninger   208.420 

21  Renteudgifter af indestående 14.068 0 5.677 

      

  Aktiviteter i alt 2.678.895 3.142.279 3.286.812 

      

          

   Resultat 370.097 9.721 -37.715 

 
 
 



  

Stig Lyngby 
Stig gennemgik det udsendte regnskab. 
Regnskabet er på alle måder usædvanligt på grund af Corona. 
Indtægterne fra DIF ligger som de plejer at ligge.  
 
Totalt var indtægterne 103.007 mindre end budgetteret. 
 
Aktiviteter 
Ungdomsudvalget: 
103.564. Mindre brugt end budgetteret. 2 arrangementer afholdt. 1 aflyst. 
 
Undervandsjagtudvalget: 
45.436. Mindre brugt end budgetteret. 3 arrangementer afholdt. 3. aflyst. 
 
Undervandsrugbyudvalget:  
49.828. Mindre brugt end budgetteret. 4 arrangementer afholdt. 3 aflyst. 
 
Finnesvømmerudvalget. Ingen udvalg, intet budget, intet regnskab. 
 
Fridykkerudvalget: 
38.336. Mindre brugt end budgetteret. 2 arrangementer afholdt. 3 aflyst. 
 
Arkæologiudvalget: Ingen aktiviteter, intet budget, intet regnskab. 
 
Dykkerudvalget: 
49.136. Mindre brugt 
 
Teknisk Udvalg:  
26.241. Mindre brugt end budgetteret. 4 afholdte kurser. 5 aflyst. 
 
Biologiudvalget: 
2.232. Mindre brugt end budgetteret.  1 afholdt kursus. 6 aflyst. 
 
Fotoudvalget: 
13.995. Mindre brugt end budgetteret. 1 afholdt stævne. 
 
Redaktionen: 
10.216. Mindre brugt end budgetteret. 
 
Sportsdykkeren: 
21.128. Mere brugt end budgetteret. Manglende annonceindtægter. 
 
Bestyrelsen: 
34.805. Mindre brugt end budgetteret. De fleste møder har været virtuelle. 
 
Øvrige udvalg og arbejdsmøder: 
86.910. Mindre brugt end budgetteret. Repræsentantskabsmødet blev billigere da udvalgsmødet 
dagen før blev aflyst. Øvrige eksterne møder mindre udgifter. Kommunikation er lagt her, og det 
blev lidt større udgift. 
 
 
 



  

Medlemsudgifter: 
35.849. Mindre brugt end budgetteret. Medlemskortet blev afskaffet på repræsentantskabsmø-
det.  Mindre på PR, forsendelse af blade til Centre, mindre brugt på foreningsbesøg. Mindre i 
kontingenttilskud. 
 
Administration og sekretariat: 
9.972. Mere brugt end budgetteret. Mere brugt på Husleje, kontorartikler, gebyrer, forsikringer, 
Vedligeholdelse af programmer, IT, inventar. Mindre brugt på porto, telefon, kontingent CMAS, 
CMAS Europa og EUF. 
 
Personaleudgifterne:  
1.552. Mindre brugt end budgetteret. Ligger ellers på niveau  
 
Materieludvalget: 
3.357. Mindre brugt end budgetteret. Lavere husleje. 
 
Kollektive forsikringer:  
792. Mere brugt end budgetteret. 
 
Negative renter: 
14.068. Mere brugt end budgetteret. 
 
Hvis man så kigger på resultatet hvis man var en virksomhed, så ville det være glædeligt med et 
overskud på 370.097 i forhold til det budgetterede overskud på 9.721. 
For os er det næsten en katastrofe fordi det er aflysninger af arrangementer der giver overskud-
det. 
Det overskud skal ind i egenkapitalen til aktiviteter. 
Egenkapitalen et blevet større.   
 
Det var hvad Stig havde at sige om regnskabet. 
 
Dirigent: 
Spørgsmål til regnskabet? Det lader ikke til at være tilfældet.   
Regnskabet er godkendt. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Dirigent. Så går vi til punkt 4. 
 
4. Budget fremlægges 
 v/Økonomiansvarlig Stig Lyngby 
 Budgetforslag er udsendt 
BUDGETFORSLAG 2021 

 

   
Indtægter  
Danmarks Idrætsforbund 730.000 

Danmarks Idrætsforbund 240.000 

DSF Kontingent 1.950.000 

Biblioteksstyrelsen/Portotilskud "Sportsdykkeren" 65.000 

Overskud af salg 120.000 

  
Indtægter i alt 3.105.000 
    

  
Omkostninger  
Udvalg  
Ungdomsudvalget 141.000 

UV-Jagtudvalget 130.000 

UV-Rugbyudvalget 195.374 

Fridykkerudvalget  110.000 

Teknisk Udvalg 100.000 

Teknisk Udvalg kurser 20.200 

Biologiudvalget 36.500 

Fotoudvalget 38.500 

Redaktionsudvalget 25.000 

Sportsdykkeren 228.000 

Dykkerudvalget 25.000 

Administration  
Bestyrelsen 73.000 

Øvrige udvalg og arb.grupper 173.000 

Medlemsudgifter 98.000 

Sekretariat 213.350 

Personaleudgifter 891.600 

Materiel 104.350 

Forsikringer 617.194 

Negative renter af indestående i bank 20.000 

  
Omkostninger i alt 3.240.068 

  
Konsulentudgifter 252.500 
IT 100.000 
Aktivitetspulje 50.000 

  402.500 
    

  
Resultat -537.568 

Det bliver så det sidste budget Stig fremlægger. 



  

Indtægterne forventer vi er på niveau 
I forbindelse med det strategiske arbejder der er lavet, der forsøger vi at få flere midler end dem  
Vi har fået. Vi er mere eller mindre blevet lovet mere i tilskud, men det må vi desværre vente 
med til i morgen. 
Kontingentindtægter har haft en svagt faldende tendens, men vi tror på at det nok skal blive 
vent. Så det er en anelse lavere end sidste år. 
 
Ungdomsudvalget: Der har været ret begrænset muligheder sidste år. Så det er bestyrelsens 
holdning at Ungdomsudvalget trænger til at få midler så de kan få deres aktiviteter op at stå. 
 
UV-Jagt: Der er en del udtagelseskonkurrencer som man skal igennem for at kvalificere sig. Der 
var et Nordisk mesterskab som forsvandt sidste år, derfor er der 2 Nordiske mesterskaber i år. 
Det håber vi at alle ville støtte. Arrangementerne NAK og spis er et populært arrangement så nu 
prøver de at holde det 2 gange. Så fiskene kommer også dem til glæde som spiser dem. 
 
UV-Rugby: Er i gennemsnit dyrt hvert andet år, så har det også lidt at gøre med hvor stævnerne 
holdes.  
 
Fridykkerudvalget: Ligger på niveau, der er masser af aktiviteter. De har fået ca. det budget de 
plejer. 
 
Teknisk Udvalg: Ligger på niveau, med møder og seminarer, klubservice fornyelser og udvikling. 
Kurser: Der er lagt op til 8 kurser, der er nok et lille efterslæb fra sidste år. 
 
Biologiudvalget: De har gjort det godt, derfor vil bestyrelsen gerne støtte det super initiativ der 
er lagt op til i budgettet. Aktivitet bliver belønnet så det kan komme klubberne til gode. 
 
Fotoudvalget: Er på niveau. 
 
Dykkerudvalget: Vi vil jo rigtig gerne have det til at fungere, men vi kan ikke finde folk til det, 
Der er sat penge af til det i håb om at finde folk til det.     
  
Redaktionsudvalget: Der vil blive brugt lidt flere penge for nu kan de komme rundt og lave nogle 
flere artikler. Holde flere møder.  
Annonceindtægter, der har vi taget til efterretning i forhold til sidste år og taget et tal midt imel-
lem.  
 
Bestyrelsen: Ligger på niveau. 
 
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper: Her skal der bruges lidt flere penge. Kommunikation er lagt 
ind her. Der er lagt lidt flere ting ind her, så her skal bruges lidt flere penge. 
 
Medlemsudgifter: Her er en større udgift til ISO certificering, som kommer hver fjerde år. 
Så skal vi have flere foreningsbesøg, og til det har vi fået en Konsulent, som forhåbentlig kan 
komme noget bedre ud. 
 
Sekretariat: Der er vi også nødt til at sætte flere penge af. Der er forskellige ting der skal skiftes 
ud da de er ved at blive lidt gamle. 
 
Personaleudgifter: Er på niveau. 
 



  

Materieludvalget: Der sker det at nogle af vores ting, vores gummibåde de er ved at være gam-
le, så vi er nød til at sætte penge af så vi kan få skiftet ud i det slidte materiel.  Vi skulle nok have 
investeret lidt tidligere, men det har vi så ikke gjort. Nu kan det ikke skubbes længere, det skal 
ske nu. 
 
Forsikringer: Forsikringen afhænger af medlemstallet bliver beregnet efter medlemstallet. 
 
Årets resultat: Det kan næsten ikke være anderledes.  370.000 i overskud, vi skal ikke bygge en 
egenkapital op, men have aktiviteter. Nu har vi gjort noget nyt, vi har forsøgt at investere, og så 
må vi se om investeringen giver os det vi gerne vil have ved at budgettere med et underskud på 
537.000.    
 
Dirigent: Spørgsmål til budgettet. 
 
Teknisk Udvalg, Nicholai Vesterløkke. 
Når nu Teknisk Udvalg skal belastes med udgifterne til vedligeholdelse af lærebøger og lignende 
Får vi så også indtægterne fra dem?  
Ingelise Knudsen svarer Nicholai: Nu er det sådan, at jo flere penge forbundet tjener i butikken jo 
flere penge er der til fordeling, og vi får gode lærebøger, så YU får også glæde af det. 
 
Pia Andersen, Frømandsklubben Nikon: Er forbundet klar over at der kan søges om tilskud til 
DM, EM og VM i kommunen, det kan man i vores kommune når man er udtaget atlet til nævnte 
arrangementer. Net er noget klubben skal søge. Det var bare en oplysning. 
 
Dykkerudvalget, hvad skal de lave? 
Stig svarer: Dykkerudvalget skal lave noget der er for dykkere, Skawtræf, Langeland, hvor der er 
helt almindelige dykkere der samles og dykker på noget de har lyst til. Hvis der er nogen der har 
et godt arrangement, så kan man gå ind i det her arrangement og støtte det med økonomi, så 
kan man samarbejde så det bliver spredt rundt. Version 1. så var det dykkerudvalget der skulle 
lave det hele. 
Det strandede på at arrangørerne (dykkerudvalget) skulle aflægge regnskab og deltagerbetaling 
til DSF.  
Fint hvis der er friske kræfter så henvend Jer til bestyrelsen. 
 
Peter Dreier, Herlev Dykkerklub: Jeg vil gerne opfordre Teknisk Udvalg og bestyrelsen til at se på 
priserne på snorkelinstruktørkurser, sammenholdt med prisen på instruktørseminaret, at man 
politisk beslutter hvad priserne skal være. Der er nogen kommuner der ikke giver tilskud og nog-
le der giver tilskud. Nogle klubber brokker sig rigtig meget over priserne på instruktørkurserne, 
og så hører man nogen. Nogle klubber sender så mange af sted, som muligt. Der er en skæv-
brydning der.  Måske kan forbundet åbne op for tilskud til dem som ikke kan få det i kommu-
nen.  Forslag. 
 
Dirigent: Er der flere kommentarer til budgettet. 
Det ser ikke ud til at være tilfældet. 
Budgettet er godkendt.     
 
 
 
 
 
   
 



  

Dirigent, så går vi til valg af revisor. 
Revisoren ar været revisor i flere år, er der nogen som ikke kan godkende valg af revisor? 
 
5. Valg af revisorer 
 Haamann A/S   Valgt 
 Statsautoriserede revisorer CVR.nr. 24 25 69 95 
 
 
6. Anmeldte sager 
 Ingen anmeldte sager. 
 
 
7. Valg til Appeludvalget 
 Allan Sørensen   Valgt 
 Carl-Aage Arnoldus   Valgt 
 Susanne Petersen   Valgt 
  
 
8.                    Valg til bestyrelsen 
 
 
8.1.                 Næstformand for 2 år    Valgt 
 Carl E. Tronhjem     
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
8.2. Økonomiansvarlig for 2 år 
 Stig Lyngby genopstiller ikke. Forslag er Jens Næsted, som sidder i bestyrelsen. 
 Jens Næsted     Valgt 
 
  
 Så har vi en plads som Jens Næsted havde. 
8.3. Peter Dreier fra Herlev dykkerklub Jernlungerne stiller op. 
 Peter Dreier fik ordet:   
Jeg opstiller op til bestyrelsen, jeg har dykket i 23 år, 
Startede som 12 årig som snorkeldykker, har været igennem hele snorkeldykkersystemer og, er 
instruktørtræner gennem Teknisk Udvalg, jeg sidder også i Teknisk Udvalg i dag, der stopper jeg 
efter i dag. Jeg har været formand i Herlev Dykkerklub Jernlungerne i 9 år. Stoppede for 2 måne-
der siden, hvor jeg overlod posten til Tobias som er med her i dag. Privat har jeg 3 børn og min 
kone. Til daglig arbejder jeg som civilingeniør for Ishøj Forsyning.        
 Bestyrelsesmedlem 2 for 2 år 
 Peter Dreier    Valgt 
 
8.3. Bestyrelsesmedlem 4 for 2 år  Valgt 
 Jesper Andersen 
   
8.4. Suppleant for 1 år   Valgt 
 Søren Arnvig         
                     
8.5. Suppleant for 1 år   Valgt 
 Lukas Byca      
 
 



  

Dirigent: Så er vi nået til Punkt eventuelt, er der nogen der har noget til eventuelt: 
9.  Eventuelt  

 
Stig Lyngby: 
Ganske kort til Teknisk Udvalg. Jeg synes det er rigtig flot arbejde med E-læring og en elektronisk 
udgave af teoriprøven. Desværre er det første problem jeg løber ind i, det er at min browser ikke 
kan bruges. Det er nok ikke noget har testet for. Det gør det ikke nemt at gå den vej, så en hen-
stilling til at TU tænker over om der kan gøres et eller andet, så man ikke skal skifte browser før 
man kan lave en teoriprøve.  
En anden ting til biologiudvalget. Når nu det går så godt, var det så en ide at lave et danmarks-
kort hvor man kan hvilke specielle arter man kan finde i det område. 
Jeg kan godt bidrage med et par stykker, hvis I skulle komme dertil. 
 
Michael A.S. Hansen fra Frømandsklubben. 
Jeg har en opfordring fra nogle af klubbens medlemmer og, hvad skal vi bruge Sportsdykkeren til, 
hvad skal vi bruge Dansk Sportsdykker til? 
Der er nogen af dem som ikke ved hvad Sportsdykkeren skal bruges til. Der opfordres til at man 
kommer med nogle teknikker, noget som almindelige sportsdykkere kan bruge, og det samme 
med vores juniorer. Vi har i klubben, næsten halvdelen af klubben er forældre til juniorer, det er    
Folk som har været med i mange år, så når vi nu har det fine forbundsblad, så bred det lidt mere 
ud på interessante artikler for almindelige dykkere også. 
Til Stig: Miljøstyrelsen har lavet en der hedder arter.dk. Det er en rigtig god platform, og det bli-
ver rigtig meget brugt. 
 
Nicholai Vesterløkke, formand for Teknisk Udvalg. 
1. Til Stig med hensyn til Browser, det vil vi meget gerne kigge på.  
2. På instruktørseminaret der ville vi rigtig gerne have uddelt et certifikat, men personen var ikke 
til stede. For os flaskedykkere har vi mulighed for at udstede et 4* certifikat som en anerkendel-
se for folks store arbejde for dykkersporten og vi har fået en indstilling fra en klub omkring en 
dykker der igennem de seneste 2 årtier har været der med dybtgående viden og kompetence 
indenfor dykning, undervisning, dykkerledelse, en rollemodel der er yderst værdsat stor respekt 
og kvalifikation. 
Værdier som har kommet medlemmer i hans klub til gode. 
Dykkeren har altid fokus på sikkerhed, har videreuddannet sig for at højne sit niveau. Senest ud-
dannet som CMAS 3* Instruktør. Dykkeren har i en årrække været formand for sin klub. Arbejdet 
som instruktørtræner i DSF på flere forskellige kurser, samt haft rollen som formand for Teknisk 
Udvalg. 
I sit arbejde for Teknisk Udvalg har han haft stort fokus på sikkerhed i forhold til dykkersporten, 
Han har også været med til at fastholde kontakt til de nordiske lande i forbindelse med videns 
deling. I dag er han næstformand i DSF til gavn for forbundet. På denne baggrund har Slagelse 
Sportsdykkerklub indstillet Carl E. Tronhjem til certificering som 4* dykker. Det har Teknisk valgt 
at godtage. 
Carl får overrakt certifikatet.    Carl takkede og der blev klappet. 
 
Dirigent: Andre der har noget til eventuelt. 
 
 
 
 
 
Rene Andersen. Biologiudvalget. 



  

Det er find med det der danmarkskort når vi kigger på hvor meget der er rundt omkring, så er 
det næsten håbløst og lave sådan et danmarkskort. 
Jeg kan så sige at vi laver tema undervisning på baggrund af diverse bøger. 
Vi har været på Røsnæs og lavet et stenrevskursus, hvor vi er ved at bygge noget materialer op. 
Så tager vi over til Lillebælt for at se de specielle ting der er der. 
 
Kim Schrøder, Aquanaut Helsingør.  
Vi har et fint klubblad, og jeg kan se andre klubber der, der har, men de går ned stiller og roligt, 
fordi de forventer at redaktøren skriver alt, det gør en redaktør ikke, han modtager fra med-
lemmerne, og hvis han ikke modtager noget fra medlemmerne, så står der ikke noget om det de 
kan lide, der står kun det redaktøren mener der skal stå. 
Så er der nogen der klager over at de ikke ser det som de gerne vil have i bladet, så skriver de 
bare til bladet at de kunne godt tænke sig at der blev en artikel om det der, og når de gør det så 
kommer der en artikel om det de gerne vil have. Så mangler I noget så tag fat i redaktøren, bed 
ham lave en artikel, kom ud i klubben så sker der noget, ellers kommer der ikke noget, så sidder 
vi bare og snakker om at klubbladet bliver mindre og mindre interesant. Det er vores egen skyld. 
Kom i gang. Tak.   
 
Michael A.S. Hansen, Frømandsklubben Neptun 
Det kan godt være vi skal have en lille reftelse her, men det var ikke det opdrag jeg sagde, det jeg 
sagde det var ”Jeg vil gerne have noget i Sportsdykkeren for den almindelige dykker. Jeg har 
kendskab til gentagne artikler der er sendt ind Sportsdykkeren uden at det er kommet i Sports-
dykkeren. 
 
Jesper Risløv 
Nu sidder jeg ikke i redaktionen så jeg ved ikke direkte hvordan de vælger og vrager om artikler 
der kommer ind. Jeg ved at der har været nogen udfordringer engang imellem med noget der 
har været sendt ind til redaktionen, men ikke kommet i bladet. Det håber jeg egentlig der var 
ryddet op i, at det ikke var gældende mere. Nu ved jeg ikke hvor gamle dine eksempler er Mi-
chael, men det behøver vi heller ikke at grave, for sådan skal det ikke være. 
Jeg ved fra Sportsdykkerens side at, lige nu er de meget pressede på de få skribenter der er til-
bage, som sidder og laver noget i redaktionen. De har også prøvet flere gange, måske ikke godt 
nok, om der ikke var flere skribenter der ville tilbyde sig til at hjælpe med at lave artikler. 
Lad være en opfordring.  
Jeg ved at får ansøgninger, so de får også nogen der kontakter dem om at de gerne vil skrive i 
Sportsdykkeren, så er det næsten altid et spørgsmål om hvad honoraret er, hvad får vi for at 
skrive artikler. 
Det synes vi ærgerligt, og det ved jeg også godt at de nogle gange er ude i elvte time, og så har 
de artikler liggende andre steder fra som de bruger for at kunne dække et blad. 
Det er noget der bliver arbejdet på, så Michael, din bekymring er taget til efterretning, for det er 
jo ikke meningen at det kun skal være om farvestrålende vande, og dybe vrag, og ja det skal væ-
re lidt for alle. 
Jespers budskab er: Sidder der nogen her med gode historier så send dem til Sportsdykkeren. 
 
Stig Lyngby. 
Nu er det sådan, at når man har været med længe så har man hørt mange historier, sådan er det. 
Jeg synes vi skal prøve at trykke på ”reset” knappen hvad Sportsdykkeren angår, ja det er rigtigt 
at der i fortiden har været gode mennesker der har sendt ind. 
Nu har vi en redaktion som har lavet et godt stykke arbejde, de har rakt hånden op og spurgt om 
der ikke er nogen der har nogle artikler. Jeg vil da gerne skrive nogle artikler ok hvad juniordyk-
ning har betydet for Odsherred med 10 års juniordykning, så den skulle gerne komme i næste år, 



  

så må vi se om den kommer i eller ej. Jeg synes at der er spændende læsning, i hvert fald til de 
klubber der ikke har juniordykning på programmet endnu. 
Skal vi ikke lade fortid være fortid. 
 
Jesper Risløv 
Jeg håber mange af jer så af vi fra forbundets side prøvede at være med på denne her affalds-
samlings bølge der er i mange klubber, i mange havne rundt omkring. Vi fik jo for nogle år siden 
En tilladelse fra Søfartsstyrelsen, at vi som sportsdykkere også gerne må være med til at rydde 
op og fjerne affald i diverse steder fra, så længe vi ikke løfter og hæver ting uden professionel 
hjælp, men vi må godt samle løse ting op, og det vi kan sige, det er noget vi kan reklamere med 
og der er et arbejde som vi nu prøver at gøre mere ud af fra forbundets side. 
Nu startede vi med at hoppe på i forbindelse med Danmarks naturfrednings forenings opryd-
ningsdag. 1200 kg affald blev der samlet op fra diverse havne. I min klub samlede vi over 200 kg 
affald, og vi fandt ud af hvor mange bådejere smed deres affald, de smed deres tomme dåser 
der hvor man tanker bådene, der lå rigeligt af det. 
Det er en rigtig god måde for klubber også at blive set ude i lokalsamfundet. Der er næsten ikke 
de politikere der ikke har lyst til at blive fotograferet sammen med nogle dykkere der gør en god 
indsats for det lokale havmiljø. 
Så hav det med i Jeres tanker, også når I skal lave et arrangement et eller andet sted. 
 
Noget af det som vi også prøver, som måske kunne høre under et dykkerudvalg som kunne lave 
aktiviteter som kan gavne den generelle dykkersport, og ikke kun dem der kæmper om medaljer. 
En af de første ting som vi godkender efter at bestyrelsen er blevet sat i dag, det er at vi giver et 
tilskud fra DSF til det frivillige kædeprojekt der foregår i Lillebælt hvor der ligges nogle kæder ud 
til sikkerhed for dykkere når de dykker der. 
Det er en frivillig indsamling der er i gang, og der er snakken med en der hedder Sune, som er en 
af bagmændene. De fandt lige pludselig ud af hvor meget det kostede. Så der gav vi et bidrag, da 
det er en af de ting der kommer dykkerne til gavn så sikkerheden bliver højnet i det strømfyldte 
farvand der er der.      
Det er også en del af det vi gør i DSF. 
Så igen er der nogen som hører noget der kunne være interesant, så kontakt os så vi måske kan 
være med, og slå et slag for det. 
              
Michael A.S. Hansen, Frømandsklubben Neptun 
Lige her til sidst. Jeg vil gerne opfordre til lidt mere samarbejde mellem klubberne. Her kommer 
den første opfordring. Vores klub har fået et klubhus med ejet 50 meter bassin. Vi kan bruge det 
hver dag. Vi har nogle restriktioner i sommerhalvåret, men vi har nogle aftaler med den lokale 
bademester hvis der kommer nogen der skal bruge det evt. lørdag eller søndag så kan vi få det 
lukket. Vi har fået klubhus i friluftsbadet. Kommunen har kommet 2.000.000 i ombygningen så vi 
kan være der hele året. Der er varme så man kan sove i det, der er ikke køjer, men hvis man 
kommer med juniorer så kan man sove der. 
Vi har visioner om at få det dækket over så vi også kan bruge det hele året rundt.  Vi har visioner 
og at få lavet SPA bade og Sauna, vi skal bare skaffe nogle millioner til det. 
Vi åbner for hvis I har lyst til at komme over, så kan vi måske fredag til søndag stille det til rådig-
hed. 
Henvend Jer til Neptun. Det gælder også TU. 
 
 
 
 
 
 



  

Nicolai Kehling, udviklingskonsulent i DSF 
Vil bruge anledningen til at præsentere sig her under eventuelt. 
Jeg vil prøve at sige det kort hvad I kan bruge mig til, nu når I betaler min løn for at være her, så 
skal I også få noget igen. 
Som Jesper nævnte så er det noget af det som jeg har lavet en strategiaftale med Danmarks 
Idrætsforbund, vi har brugt de første 2 måneder til at sikre mere i støtte fra DIF fra 2022 og de 
næste 4 år frem. Udover det så kommer mit arbejde primært til at skulle handle om at under-
støtte ude i klubberne. Det kan være alt hvad der rører sig i dagligdagen i klubberne. Der er ikke 
en opgave der nu engang ikke passer til alle klubber, men det kan være der er nogen af klubber-
ne der mangler frivillige, der mangler medlemmer, så må i meget gerne tage fat i mig. Det kan 
være at I selv føler at I har gjort alt det der er at gøre, men der kan jeg måske komme med et lidt 
nyt syn på, eller et par nye ideer på hvad man kan gøre i lokalområdet. Det kan også være i hvis 
man mangler kontakter i kommunen, i forhold til en events eller hvad det må være, så brug mig 
endelig. Det er noget af det jeg tidligere lavede, eller hvad jeg nu kan hjælpe Jer med, også i for-
hold til, som du sagde Michael, samarbejde på tværs i klubberne, det kan måske være svært som 
klub at have resurser til at række ud til de andre klubber i området som har en event eller andet. 
Tag endelig fat i mig, det er også noget af det som jeg kan bruge mine timer på og tage nogle af 
de ”sure” opgaver som der er i klubberne på den ene eller anden måde.  
Jeg vil også prøve at se på hvordan I får en grønnere profil, lave noget affaldsindsamling. 
Nu har vi lavet første step her med Danmarks Naturfredningsforening, der var i april måned. 
Der var 10 klubber med, men jeg ser da gerne at vi kan tredoble antallet næste år, så det bliver 
en vedvarende ting.  
Vi har også prøvet at lave det første samarbejde med den organisation der hedder, OS OM 
HAVET. Vi var til stede her tidligere i måneden i Rungsted Havn. Det er også koncentreret om 
affaldsindsamling, udover at det er grønt for miljøer, så er det en rigtig god måde at profilere 
forbundet på. Vi var til stede sammen med 2 repræsentanter for Biologiudvalget der havde for-
skelligt grej med. Det er noget vi kommer til at gøre igen. 
Der bliver 4 skralde event, så tanken er at udvalgene også repræsenteres der. Ikke nødvendigvis 
kun Biologi, det kan også være Foto eller Teknisk Udvalg, hvor vi sammen ser på hvad der giver 
mening, og hvordan vi kan bruge det til at eksponere udvalgenes aktiviteter og DSF som helhed. 
Selve min arbejdsopgave , der er ikke 2 streger under, den er meget bred. Som I måske har op-
daget så er der kommet lidt mere gang i de sociale medier, det er også noget af det jeg kommer 
til at sidde med. 
Jeg skal kommunikere med et kommunikationsudvalg, og forhåbentlig også mellem udvalgene 
på tværs. 
Tag generelt fat i mig, jeg vil også prøve at få fat Jer. 
Jeg glæder mig til at komme ud på vejene og besøge Jer ude i klubberne. 
Det har været spændende indtil videre, så det håber jeg at det fortsætter med at være. 
Salen bød velkommen til Nicolai. 
 
Dirigent, andet til eventuelt. 
 
Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub 
En ide til Jer. Vi har i år søgt DIF/DGIs idrætspulje til idræts materiel, og rent faktisk fået god-
kendt en ny kortplotter til vores gummibåd. Vi har fået tildelt 9.000,00. Forholdsvis simpelt, 
En ansøgning hvor vi søger om forbedring til at øge vores sikkerhed ved kystnære dug o.s.v. 
Så det er en opfordring til Jer.  Det kan godt være vi ikke får så meget i tilskud mere, men så kan 
vi bede om det og få det indirekte. 
 
Michael A.S. Hansen, Frømandsklubben Neptun 
Jeg ansøgte om tilskud til dykkerudstyr, jeg fik 45.000 til 4 sæt dykkerudstyr, så ansøgte jeg om 
7.000 til en Kattegat tur for vores juniorer, og fik 7.100. 



  

Dirigent: trækker lige kasketten af som dirigent.  
 
Allan: Formand for Ribe Dykkerklub 
I forhold til opsamling af afflad og forurening. Nu har vi set Lillebælt som er fuldstændigt dødt, 
jeg er ret trist på at der ikke bliver skrevet noget eller gjort noget indrapportering eller noget, for 
det er jo ikke noget folk ser oppe på land, og desværre er der ikke nogen Marsvin der ligger døde 
på stranden. Opsamling, også det her med vores have omkring Danmark. Det ser ikke godt ud, 
specielt Lillebælt, man kunne godt gøre et eller andet, jeg kikker over på Biologiudvalget. 
Jeg har ikke de vise sten i forhold til det, men det er ikke godt. Så det er en opfordring om I ikke 
kan tage det med ind, også måske med Dansk Naturfredning, eller måske med nogen af de orga-
nisationer I også arbejder med.  
Hvis I har brug for nogen opservanter så må I endelige sige til os der er på den lange tarm derov-
re mod Tyskland. Det er ikke godt. Og det er specielt efter det udslip der var i Fredericia for 4-5 
år siden efterhånden. Alle muslingerne de er fuldstændig døde, og det gør at livet er ret trist at 
se på dernede. 
Vi kan se at det breder sig længere og længere sydpå. Nu er vi snart helt nede ved Als før der er 
nogenlunde liv. Det var en lille opfordring til det. 
Så tager jeg min kasket på som dirigent. 
 
Dirigent. Andre der ønsker ordet til eventuelt. 
 
Pia Andersen fra Nikon. 
Jeg tænkte det med opsamling af affald, der kunne man godt bruge juniorerne der er snorkel-
dykkere, de kan ligge i overfladen og dykke ned, der er jo ikke så dybt i havnene. Der kunne også 
bruges flaskedykkere, så man har lidt samarbejde der.  
Dansk Naturfrednings Forbund, de har jo sådan et, hop i havet, event der kunne vi markere at vi  
skal passe på havet, det kunne sagtens være aktuelt også for dykkere kunne man sige. 
 
Dirigent, Ikke flere indlæg. Så lukker vi eventuelt.         
Så trækker jeg mig som dirigent og giver ordet til: 
 
Jesper Risløv. Lynetten 
Tak for ordet, hvis jeg lige tager en anden kasket fra den klub jeg hører til. 
Vores affaldsprojekt blev lavet sammen med Københavns Fridykker Klub, hvor de også var ude 
og dykke efter affald. De kunne også sagtens finde ud af at samle affald op, dåser, bildæk og me-
get andet. 
Så ja det er for alle dykkere, så det skal vi bare gøre noget ved. Så vil jeg gerne som: 
 
Formand for Dansk Sportsdykker Forbund Jesper Risløv   
Tak fordi I er kommet her i dag, og tak fordi I deltager i debatten og havde lyst til at sidde herin-
de for nedrullede gardiner så I ikke skulle for dårlig samvittighed over hvor godt vejret er derude. 
Så nu glæder vi os til at tage arbejdstøjet på og komme i gang med endnu et år. Året bliver nok 
igen præget af Corona, men vi håber at få lavet så meget som muligt når det hele åbner lidt igen.          
Vi skulle gerne have gang i vores arrangementer som ikke er gennemført.  
Så vi glæder os til at komme rigtig godt i gang igen.   
Så håber jeg i lige bliver til frokost selvom der er et kvarter igen. 
Vi har en lille erkendtlighed til dirigenten som tak for hjælpen.   
Så går vi til frokost. I må have en fortsat god søndag. TAK FOR I DAG.           
 
        
  
       


