
 

 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2022  
Dansk Sportsdykker Forbund indkalder hermed klubberne til repræsentantskabsmøde.  
Søndag den 24. april 2022. Kl. 10:00  
Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby  

Forslag til Repræsentantskabsmødet skal være forbundet i hænde senest den  
20. februar 2022  
Dagsorden er i henhold til DSF's vedtægter med følgende stående punkter:  

1. Valg af dirigent  

Allan Nejbjerg, Ribe Dykkeklub Sælhunden blev valgt til dirigent  

Konstaterede at repræsentantskabsmøde er lovligt varslet og rettidigt indkaldt  

2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning 

Jesper Risløv bad repræsentantskabet om at rejse sig og mindes Ken Bordig som har været et stort aktiv 
for Dansk Sportsdykker Forbund i Teknisk Udvalg samt Rødovre Sportsdykkerklub  
Fremlæggelse af formandens beretning (vedhæftet fra Jesper) 
 
Michael A S Hansen, Frømandsklubben Neptun ønskede uddybning af hvad der foregår i CMAS, EUF  
Jesper: Man prøver i CMAS at komme med E læringsmaterialer og nyt IT-muligheder. Udfordring med at 
CMAS-formand som er fra Rusland. DSF er med i EUF er et forum for undervands aktiviteter  
 

Brian Nielsen, Frømandsklubben Nikon, spørgsmål om man kan bruge medlemsystemets App til DSF-
medlemskort i udlandet når man ikke kan bruge certifikatfunktionen  
Jesper: forklarede at det ikke er et problem med DSF-medlemskort mens CMAS certifikater indtil videre 
skal vises som fysisk plastik kort med hologram. CMAS arbejder på en elektronisk version af CMAS-
certifikater. 
 

Beretning fra DSF-udvalg 
Ingen kommentarer til udvalgs beretninger  
 
Anerkendelser fra Dansk Sportsdykkerforbund 

Ole Aggerholm får æresnål, for hans mangeårige arbejde i Silkeborg Frømandsklub samt i Dansk 
Sportsdykkerforbund 
 

Morten Villadsen får æresnål for hans store arbejde indenfor Undervandsjagt i Dansk 
Sportsdykkerforbund  
 
Æresmedlemmer i Dansk Sportsdykkerforbund  
Bent Knudsen som siden 1990 har haft ansvaret for DSF materiel samt i en årrække været formand for 
Juniorudvalget siden 2002 

Jørgen Peder Villadsen sportsdykkerklubben Cimbrerne for hans store engagement og næsten 50 år i 
Undervands Rugby i Dansk Sportsdykker Forbund som både aktiv og træner samt optaget i Hall of Fame 
for undervandsrugby 
 

3. Revideret regnskab fremlægges.  

Jens Næsted Nielsen fremlagde Dansk Sportsdykker Forbund regnskab for 2021 som er godkendt fra 
revisor fra 24/3, med bemærkning - Se udsendt regnskab.  
 
Spørgsmål: 

Susanne Pedersen, Skovshoved Undersøiske Gruppe - Der er en mindre afvigelse i varelageret, hvad 
drejer det sig om.  

Svar fra JR - Jesper Risløv- Det er en regnskabsteknisk fejl i systemet og det burde ikke forekomme 
fremadrettet.  



 
 

4. Budget fremlægges.  
Jens Næsted Nielsen fremlagde budget for 2022 

5. Spørgsmål: 
Michael AS Hansen kommentar til at der er budgetteret med et underskud 

6. Svar: 

7. JR - Der arbejdes på at spare men for at få gang i aktiviteterne er der ikke sparet på beløbsstørrelserne 
som udvalgene har ønsket.  

8. Spørgsmål: 
Ole Aggerholm ønskede forklaring på hvorfor der er en øget indtægt i 2022.  

9. Svar: 

10. Jens Nielsen forklarede at der er en højere DIF tilskud for 2022 på grund af DSF opfyldelse af DIF strategi 
aftaler 
Brian Nielsen Frømandsklubben Nikon spurgte om forventet udgift til Ungdomsudvalget.  

Udgiften til Idrættens kompetencecenter (IKC) lægges ind under personaleudgifter da endeligt 
beløb ikke er fastlagt endnu, men det forventes at være på samme niveau. 
Budget godkendes. 

11. Valg af revisorer 
Revisor vælges ud fra hvem IKC har.  
Det godkendes at gå med IKC valg af revisor 

Susanne Pedersen, SUG efterspurgte om der skal en vedtægtsændring ift. Jesper Risløv tager det med  
 

12. Anmeldte sager 

Ingen anmeldte sager 
 

13. Valg af formand for Appeludvalget 

Appeludvalget genvalgt samlet  

 

14. Valg til bestyrelsen 
På lige år:  
Formand Jesper Risløv – genvalgt 
Bestyrelsesmedlem 1 Gitte Alsing Møller – genvalgt 
Bestyrelsesmedlem 3 Pia Borneland – genvalgt 
 
Hvert år:  
Suppleanter vælges for et år af gangen  
Suppleant 1. Lukas Byca – genvalgt 
Søren Arnvig ønsker ikke at fortsætte – Jesper Risløv forklarede  
Asger Hillerøe – Frømandsklubben Neptun blev valgt  
 
15. Eventuelt 

Jesper Risløv takkede Ingelise Knudsen for det mangeårige arbejde i Dansk Sportsdykker Forbund 
 
Steen Qvinbjerg, Holbæk Dykkerklub spurgte ind til hvordan man tænker Teknisk Udvalg fungerer i 
fremtiden.  
Carl E. Tronhjem forklarede at man forventer et nyt Teknisk Udvalg som er mere projektorienteret med 
en koordinerende funktion som sikrer at der er fremdrift. Det forventes at der kommer ny formand 
snarest.  
Samt til udgivelse af Sportsdykkeren – Jesper Risløv er vigtig for kommunikation med medlemmerne i 
DSF samt at Sportsdykkeren skal nytænkes for at sikre og en mere fleksibel udgivelse i fremtiden. 
 
Michael A S Hansen, Neptun spurgte ind til dybdegrænser for CMAS 2 og 3 
Carl E. Tronhjem svarede at Teknisk Udvalg og vil komme med en udmelding så snart det er muligt. 
 



Holbæk Dykkerklub 
 
Michael A S Hansen, Neptun ønskede flere informationer omkring det nye IT-system Tailor som formand 
for en klub. Bestyrelsen vil sikre at der kommer flere informationer samt webinarer til at sikre dette 
 
Hans Jessen Hansen fra Havbasserne ønskede information om Arkæologiudvalget. 
Jesper Risløv informerede at der ikke var været medlemmer som ønsker at drive udvalget ligesom 
Dykkerudvalget  
 
 
Allan Nejbjerg overgav til Jesper Risløv som takkede for de fremmødte og bestyrelsen kigger frem mod 
et Dansk Sportsdykker Forbund 2.0  
 

 


