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Dansk Sportsdykker Forbund              

Dagsorden bestyrelsesmøde 2022-04 
 
Møde 8. juni 2022, kl. 18:30 til 21:30 (Teams) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-04 
Godkendt 
 
3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg. 
 
4. Økonomiske beslutninger 
 
4.1. Regnskab med status for IKC-samarbejde– Regnskab kommer senest dagen for mødet  
4.2 Opfølgning vedr. certifikatpriser 
 
5. Forslag 
5.1. Mødekalender bestyrelsen frem til næste rep.møde 
5.2. Godkendelse af ny TU formand (er godkendt pr mail) 
5.3 Dykkerlederhåndbog – Bilag sendt ud 
5.4 Sportsdykkeren og fremtiden 
5.5 Certifikater priser og model 
5.6 Divers-Event i Odense 
5.7 Fordeling af udvalg 
 
6. Eventuelt 

Til stede   
Jesper Risløv, Carl E. Tronhjem, Jens Næsted, Gitte Alsing Møller, Peter Dreier (delvis), Pia 
Borneland, Nicolai Kehling, Jesper Andersen 
 
Afbud 
Asger Hillerøe, Lukas Byca   
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Referat bestyrelsesmøde 2022-03 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-03 
Godkendt 
 

3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg. 
 
Jesper Risløv; Klubber, CMAS, DIF, EUF, Appeludvalg, Sportsdykkeren, Kommunikation  
GF i EUF, alle melder om tab af medlemmer grundet COVID, medical statement vel modtaget 
Ungdomsudvalg har fået godkendt underskudsgaranti for sommerlejr, med en forventning om at denne går 
i nul. 
-       Været til GF i EUF – der var ikke det store på programmet det går stille og roligt i 
dykkerbranchen globalt. Flere organisationer melder om færre aktive og det er efterslæb fra 
corona. 
-       Ungdomsudvalget – sommerlejr bliver desværre ikke så stor som ellers planlagt og håbet på. 
Har givet OK at de gennemfører selv med mindre antal, men så længe det giver mening. 
Ungdomslejren bliver til noget i 2022. Vi har fået lidt tilskud fra BalticFinance – de ville gerne være 
med. 
-       Talt med udvalget omkring at lave et projekt med DIF omkring få flere unge mennesker – det 
er indtil videre kun lidt løs snak omkring emnet. 
-       Talt med forsikringsselskabet BalticFinance. De er glade for samarbejdet og ønsker vi mere i 
forsikringen eller ændringer generelt er de lydhøre for det. De er meget ked af at se vores 
medlemstal er dalende. 
-       Nina Bundgaard vores kontaktperson hos DIF har afholdt afskedsreception. Nicolai, Annette 
og jeg deltog. 
-       Møder omkring Sportsdykkeren – oplæg kommer som punkt senere 
-       Deltaget i præsentation af ny formand for TU. Har igen bekræftet, at vi vil gøre mere for at 
informere bredt så også klubformænd mv. får besked når der er ændringer i standarder, regler og 
andet fra TU. 
 
Carl E. Tronhjem; Teknisk udvalg, IT-system (se pkt. 5.1) 
Teknisk udvalg :  

 Møder med TU; Møde med Teknisk Udvalg i forbindelse med indstilling af Søren Lund til 
formand for Teknisk udvalg, samt omkring nytænkning og udvikling af Teknisk Udvalg. 

 Nicholai Kehling har hjulpet med at lave video fra Søren som ny TU formand 
 Deltaget i TU webinar 24/5. Desværre kun få deltagere men webinar optaget så det er 

muligt at se det efterfølgende 
 Status på M3 uddannelse og ny instruktøruddannelse; Møde med Lars Blaaberg samt M3 

aspiranterne i forhold til planlægning af weekend med instruktøruddannelser 
 Udvikling af Tailor kursusmodul; Har løbende være i gang med udvikling af kursusmodulet i 

Tailor som Nicholai og Ole Aggerholm har hjulpet godt videre med. 
 Deltaget i Baracuda 50 års jubilæum; Deltaget i 50 års Jubilæum i Baracuda hvor der var 

god deltagelse og en rigtig hyggelig eftermiddag i Ballerup med deltagelse af Borgmesteren 
som roste klubben for dens mange årige indsats og aktiviteter. 
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Jens Næsted; Økonomi, Matr. udvalg, Biologiudvalg, Arkæologiudvalg 
Økonomi;  
Opfølgning vedr. certifikat priser 
Opfølg vedr. forsikring for både og generelt 
Tilbud fra Hovmark på DL-bog 
Biologi; Udvalget deltog på Skawdyk, arbejder på kurser og instruktør uddannelser 
Materiel; Gummibåde er leveret 
 
Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finnesvømmerudvalg 
Afholdt DM i UV rugby 
Udtaget landshold for H/D 
 

 
Peter Dreier; UV Jagt, Foto 
UV-jagt udvalget: 
Der har været afholdt DM for herre og damer. For damerne vandt Lisbeth Larsen og for herrene 
vandt Oliver Seifert. Konkurrencen blev besøgt af TV2-Øst der lavede et fint indslag. 
Konkurrencen er efterfølgende blevet brugt til at skabe opmærksomhed omkring manglende fisk i 
de danske farvande. Dejligt at vi kan være med til at sætte fokus på udfordringerne i vores 
havmiljø. 
 
UV-foto udvalget: 
Intet nyt. 
 
Pia Borneland; Ungdom, Dykker 
Intet nyt 
 
Jesper Andersen; Fridykker 
Intet nyt 
 
Udviklingskonsulent -  Nicolai Kehling; 

 Sikker adgang til vand i Halskov havn; Sammen med Korsør og Slagelse har vii løbende haft 
kontakt med Slagelse Kommune, og det er glædeligt at der nu er kommet fremgang i 
processen. Det betyder, at der nu er lavet specifikke tegninger af adgangsvejen samt 
estimeres priser. Begge dele har vi sagt GO til. Det betyder videre, at vi med meget held, 
kan se arbejdet gå i gang i efteråret 2022, men mere realistisk så sker det nok først i foråret 
2023.  

 Klubbesøg og klubkontakt; Der er kommet godt gang i klubkontakten med klubber og 
klubbesøg + udviklingsforløb kører også. Pt. er der udviklingsforløb i gang med ca. 5 
klubber 

 Spørgeskema til klubber; Som led i strategiaftalen er der udarbejdet spørgeskemaer til 
klubformændende. De udsendes snarest muligt.  

 Uddannelsesprojekt; Sammen med aspiranterne var jeg til Skawtræf til udviklingsweekend. 
Det fungerede super efter hensigten og der kom godt gang i processen. Aspiranterne er 
godt i gang og det bliver spændende at følge udviklingen. 

 Diverse kommunikationsopgaver; Jeg har været i gang med diverse 
kommunikationsopgaver på både hjemmeside og Facebook. Generelt er der fine og stabile 
reach og interaktioner. 
Yderligere har jeg sammen med Jesper været til møder vedr. Sportsdykkeren og der er 
udarbejdet oplæg til dets fremtid. 
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 Projektbeskrivelse til udvikling af medlemssystem; Der er udarbejdet en ny 
projektbeskrivelse, som skal forbedre brugen af medlemssystemet – særligt 
kursusmodulet. Bolden ligger hos IMT og vi afventer nu priser fra dem. 

4. Økonomiske beslutninger 
4.1. Regnskab med status for IKC-samarbejde– Regnskab kommer senest dagen for mødet  
Jesper redegjorde for den opgørelse der er kommet nu. Der er nogle bump på vejen med hensyn 
til regnskab og måden det laves på. Dette havde vi forventet til dels. Men der er flere poster der er 
bogført på forkerte kontonumre mv. dette skal rettes ASAP og der tages action på dette. Der er 
også udfordringer med varer på lager, oprettelse og antal. Det er aftalt at vi laver en ny optælling 
snarest og får det korrigeret i systemet.  
Ansvarlig: Jesper R 

4.2 Opfølgning vedr. certifikatpriser 
Oplæg vedr. certifikat priser (behandles under økonomiske beslutninger): 
Der afregnes følgende certifikatpriser til DSF: 

Senior pris: P1/2/3, Nitrox, Trimix mv.      DKK 385,- 
Junior pris: Snorkeldykker/junior dykker   DKK 175,- 

Der indeholdes ikke andet end certifikat i disse priser, bøger, liner og andet købes separat. 
Priser korrigeres helårligt på bestyrelsesmøde i december. 
Beslutning: Godkendt 

5. Anmeldte sager: 
5.1. Mødekalender bestyrelsen frem til næste rep.møde 
Datoer: 

Rep. møde 15-16/4 
6/7, 3/8, 14/9, 10/10, 7/11, 7/12 

Møder for 2023 fastlægges på næste møde. 
 
5.2. Godkendelse af ny TU formand (er godkendt pr mail) 
Beslutning: Godkendt 

5.3 Dykkerlederhåndbog 
Beslutning: Hovmark er valgt til tryk og opsætning af DL håndbog 

5.4 Sportsdykkeren og fremtiden 
Oplæg omkring generel kommunikations strategi der ventes holdt indenfor nuværende beløb som der er 
lagt for Sportsdykkeren. Der arbejdes videre med at et digitalt format. 

Beslutning: Godkendt ansvar Jesper R/Nicolai 

5.5 Divers-Event i Odense 
DSF ønsker at deltage men til en moderat pris. 

Beslutning: Jesper R forhandler pris med Divers Event 

5.6 Fordeling af udvalg 
Ingen ændringer:  
Jesper Risløv; Klubber, CMAS, DIF, EUF, Appeludvalg, Sportsdykkeren, Kommunikation  
Carl E. Tronhjem; Teknisk udvalg, IT-system 
Jens Næsted; Økonomi, Matr. udvalg, Biologiudvalg, Arkæologiudvalg 
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Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finnesvømmerudvalg 
Peter Dreier; UV Jagt, Foto 
Pia Borneland; Ungdom, Dykker 
Jesper Andersen; Fridykker 

6. Eventuelt 
Debat vedr. information og samarbejde med udvalg 

På næste møde findes status på DSF 2.0 strategi og resterende politikker 

Næste møde; 6. Juli 
 
Jesper takkede af. 


