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Dansk Sportsdykker Forbund              

Dagsorden bestyrelsesmøde 2022-08 
 
Møde 7. november 2022, kl. 19:00 til 21:30  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-07 
 
3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg. 
 
4. Økonomiske beslutninger 
4.1.  
 
 
5. Forslag 
5.1.  
 
  
 
6. Eventuelt 

Til stede   
Carl E. Tronhjem, Jens Næsted, Gitte Alsing Møller, Peter Dreier, Pia Borneland, Jesper Andersen, 
Lukas Byca 
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Referat bestyrelsesmøde 2022-08 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-07 
Godkendt 
3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg. 
 
Jesper Risløv; Klubber, CMAS, DIF, EUF, Appeludvalg, Sportsdykkeren, Kommunikation  

●   
Carl E. Tronhjem; Teknisk udvalg, IT-system 
Møde med Søren Lund, TU om  

 Visioner for TU gennemgået på instruktør kursus i uge 42 
- input til nyt instruktør seminar  
- mulighed for regionale området om en IT står for  

 E læring i DSF  
- DIF E læring med Nicolai og Søren - vi mangler en platform 
- CMAS TC - CMAS 1 E- læringskursus   

 Samarbejde med andre udvalg på tværs 
- Sommer lejr med uddannelse af snorkelinstruktører 
- Fælles uddannelser uge 42 - dykkerfestival 

 Nye TU medlemmer 
- Vigtigt at få nye folk ind i TU - arbejder på det igennem Sportsdykkeren og kontakter, men 

vil gerne have hjælp 
 
Jens Næsted; Økonomi, Matrieludvalg, Biologiudvalg 
Økonomi;  
Opfølgning og kontering i samarbejde med IKC 
Oplæg til  
Biologi;  
Biologi udvalget lancere et nyt koncept – Dyk med en Biolog; introduktion til UV-biologi 
Materiel; 
Gennemgang af både sammen med Bent – 4 både identificeret og klar til udlevering – vil blive 
annonceret på hjemmeside og FaceBook 
 
Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finnesvømmerudvalg 
Intet nyt 
 
Peter Dreier; UV Jagt, Foto 
Foto-udvalget 
Jeg har haft en snak med Søren fra fotoudvalget om udvalgets historie, udvikling samt arrangementer 
næste år. 
Udvalgets ønsker: 
Gennemgang af hvordan økonomien med IKC skal håndteres? 
Gennemgang i at oprette arrangementer  Tailor som forbundsarrangement? Hvordan flettes Tailor sammen 
med hjemmesiden. Link mellem Tailorsystemet og nyheder/Kalender på hjemmesiden. 
 
Aktiviteter i 2023: 

 Indsendelseskonkurrence - Forår 
 Udtagelsesstævne/træf - sommer 
 DM - Første weekend i september - Invitationsstævne - Det er min(Peter Dreier) holdning at dette 

skal ændres til et breddestævne. 
 Nordisk mesterskab i November 
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Generelt skal flere af udvalgets aktiviteter i forbundets kalender inden årets udgang. 
 
Udvikling af udvalget: 
Man har i perioder været flere medlemmer i udvalget. 
Mange har kørt træt i det med begrundelse i manglende opbakning fra bestyrelsen og manglende dialog 
med Sportsdykkeren(Søren siger selv at det problem er forsvundet nu) 
Man vil gerne være 1-2 flere og gerne fra Jylland. 
 
Samarbejde med andre udvalg: 
Samarbejde med biologiudvalget sættes i gang. Tidligere har der været et samarbejde ift et 
koralrevskursus. 
Snak omkring samarbejde med UV-jagt udvalget omkring videoer fra uv-jagt.(Er lidt prøvet før) 
 
Kommunikation: 
Søren har snakket med Peter Symes særskilt da han ikke deltog i det generelle orienteringsmøde og de har 
startet en god dialog op med historier om EM og DM. 
 
UV-jagt udvalget 
Jeg deltager i et møde med udvalget søndag d. 13. om emnerne Aktiviteter 2023, Udvikling af udvalget, 
Samarbejde med andre udvalg og Kommunikation. 
 
Pia Borneland; Ungdom, Arkæologiudvalg, (Dykker udvalg)  
Arkæologisk udvalg:  
Samtale med udvalgsformand og formering af udvalg er i gang. 

Ungdomsudvalg: 
God handlingsplan og budget, - ingen yderligere dialog 

Jesper Andersen; Fridykker 
Fridykker udvalget: 
Der er har været talt med udvalg omkring arr. af en camp med mulighed for nybegyndere at blive 
introduceret til sporten. 
Oplæg til ompostering fremlagt.  
 
Udviklingskonsulent -  Nicolai Kehling; 
Siden sidst har jeg haft fingrene i følgende: 

M1-2-3 uddannelse 

Møde med Perlen, henvendelse fra KDC 

Møde med Ole A omkring sharepoint drev 

Snak med jurist fra IKC med fl. Vedr. GDPR 

Handelsbetingelser vedr. Køb og salg fra DSF 

4. Økonomiske beslutninger 

4.1. Regnskab 

4.2. Budget og handlingsplaner 

4.3 Ompostering fridykkerne - DM 2022 
Ompostering principelt vedtaget, belyses yderligere fra Jesper A 

Aktion; Jesper A 
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4,4 Tilbud fra Adm Nordic vedr. Tailor opgradering 
Tilbud og oplæg rundsendes, beslutning udskydes. 

5. Anmeldte sager: 
Intet anmeldt. 

6. Eventuelt 
Lister med udvalgsmedlemmer opdaters på hjemmeside og fælles drev. 

 
Næste møde; 7. december 
 
Carl takkede af. 


