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Tilstedeværende* 
Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert 

(Køge), Henrik Kaas (Flipper/kasserer), Søren Nielsen (Flipper), Martin Rønn Sørensen (Tudserne), Tommie 

Jeppesen (Flipper/dommerrepræsentant) 

*(Bemærk at kun de tilstedeværende skrevet med fed havde stemmeret på mødet) 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent & referent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab for det forgangne år fremlægges (Godkendt tidligere på året ved DSF’s 

repræsentantskabsmøde) 

4. Budget for det forgangne år fremlægges (Godkendt tidligere på året ved DSF’s 

repræsentantskabsmøde) 

5. Valg til: 

a. Disciplinærudvalget (4 personer, heraf en koordinator) 

b. Turneringskoordinator 

c. Dommerkursuskoordinator 

d. Kasserer for uv-rugby udvalget 

e. Formand for uv-rugby udvalget 

6. Indkommende forslag til ændringer i ”Retningslinjer for afvikling af Danmarksturneringen i uv-rugby og 

underliggende divisioner” 

7. Eventuelt og næste årsmøde 

 

Før mødets start oplyser Jonas Hoff, i mangel af en formand for udvalget, at der har været meldt om 

problemer i forbindelse med udsendelse af indkaldelsen fra DSF, hvor enkelte klubber mener ikke at have 

modtaget invitationen til mødet. DSF har fulgt op, og har sendt til den liste med opgivne mailadresser de 

har. Derfor bedes klubberne om at være sikre på at de har meldt de korrekte adresser ind til DSF, har 

korrekte kontaktpersoner stående, og at man i de klubber hvor uv-rugby er under en dykkerklub, sørger for 

at få videresendt alt. Der har været eksempler på at invitationer til uv-rugby relaterede events er kommet 

ud i mails der også indeholder invitationer til andre underudvalg under DSF, så sørg for altid at tjekke alle 

vedhæftninger, og ikke kun se på emnefeltet. 

Desuden oplyses det at hovedformålet med mødet er at finde en ny kandidat til formandsposten, da DSF i 

fortsat mangel af formand har truet med at trække udvalgets budget. Af samme årsag har vi fået lov til at 

holde møde på et andet tidspunkt end krævet i forretningsordenen. 

 

1. Valg af dirigent & referent 
Henrik Kaas vælges som dirigent og Tobias Hansen som referent 

2. Formandens beretning 
Formanden for uv-udvalget, Anders Funch (Amager), trak sig ved juletid fra posten efter 

uoverensstemmelser med DSF. Derfor melder nuværende kasserer Henrik Kaas at der ingen beretning er, 

men henviser til beretningen fra DSF’s repræsentantskabsmøde fra sidste år [link] 

http://www.sportsdykning.dk/wp-content/uploads/2016/03/Repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-Referat-2015.pdf
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3. Regnskab for det forgangne år fremlægges 
Kasserer Henrik Kaas fremlagde regnskabet for 2015, hvor alt er overholdt, men ikke alle penge er brugt. 

(VM budget er uden for regnskabet).  

Der Spørges til brugen af penge til landsholds-træninger og det forklares at disse penge er brugt på 

kørselsafregning, 

Det bemærkes at det er ærgerligt at have 30.000,- ubrugt i regnskabet. Det forklares at det er 

budgetteringen der gør at pengene ikke er brugt, da de ikke kan bruges på andet end hvad de er afsat til i 

budgettet, uden at der søge om omposteringer hos DSF, hvilket er en besværlig proces.  

Der spørges betaling af dommere til Champions Cup, da Søren Nielsen mener at Flipper selv har betalt 

dette. Henrik Kaas fortæller at denne udgift dækkes af forbundet, fordi det er dér der uddannes dommere.  

4. Budget for det forgangne år fremlægges 
Vi havde søgt 300.000,- til budgettet i det forgangne år, og fået tildelt 150.000,-. Dette var trods alt 

fremgang efter 119.000,- tildelte kroner året før. Posterne til NM for både damer og herrer var lave, da det 

i år blev afholdt i Bellahøj, men u21 budgettet bibeholdes, da de skal til Norge.  

Der er sat penge af til forsøg med udvikling af nyt dommerhorn, da det nuværende konstant giver 

problemer når det benyttes.  

Henrik Kaas forklarer proceduren bag budgettet. 

Søren Nielsen spørger til penge til EM i (måske) Ungarn. Henrik Kaas svarer at disse penge kommer fra 

aktivitetspulje uden om vores budget. Så sikring af penge til dette stævne er formegentligt en opgave for en 

kommende formand og kasserer. 

Det foreslås at flytte flere penge til U21 holdet for at understøtte udviklingen af spillere. Konkret 5000 fra 

herrerne til U21 herrerne og 5000 fra damerne til U21 damerne. Modforslag er at hæve budgetteringen for 

U21 holdene til budget 2017, uden at tage penge fra andre poster, og så håbe at det kommer igennem DSF. 

Det vedtages at forsøge dette i stedet, og er altså en fremtidig opgave for udvalgets kasserer. Dog skal der 

tænkes på at U21 NM næste år muligvis er i Danmark, hvormed der skal bruges færre penge. 

5. Valg 
Disciplinærudvalget (4 personer, heraf en koordinator): Da ingen melder sig frivilligt til disse poster vil 

udvalget også den kommende sæson bestå af en repræsentant for hver af de 4 klubber der deltog ved DM 

slutspillet. Jonas Hoff bliver repræsentant for Amager og fortsætter også som koordinator for udvalget, 

Flipper melder Mikkel Rasmussen til. Tudserne og Aqua quick mangler dermed at melde repræsentanter 

ind. 

 

Turneringskoordinator: Lars Greve fra Tudserne har meldt sig på forhånd, og overtager som eneste 

kandidat tjansen fra Jonas Hoff, da han vælges enstemmigt in absentia 

 

Dommerkursuskoordinator: Nuværende koordinator Jonas Hoff, har foreløbigt ikke har kunnet få noget op 

at køre, da klubberne ikke melder til, eller springer fra når noget forsøges afholdt. Da ingen vil overtage 

rolle fortsætter Jonas Hoff og vil igen forsøge at få afholdt et kursus i starten af denne sæson.  

Der tales om erfaringer med interne kurser, kursusformat og andet. Samt det at kunne tage ud og 

undervise i praksis i forbindelse med mindre cups (Amager cup, Herning cup, Havbasse cup og lign.). Dette 
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tages med videre. Tommie er også villig til at være med til at stå for afholdelse af disse kurser. Kasserer for 

uv-rugby udvalget 

Kasserer for uv-rugby udvalget: Henrik Kaas har trukket sig fra posten. Søren Nielsen fra Flipper tilbyder at 

tage posten og dette vedtages enstemmigt. 

Formand for uv-rugby udvalget: Ingen kandidater stillede op til formandsposten, men da denne som 

nævnt er et krav fra DSF, har Jonas Hoff lovet DSF kontoret at i mangel af kandidat ville han træde til i hvert 

fald det kommende år, så udvalget indstillede ham dermed som kandidat til formandsposten. 

Jonas Hoff nævner ved samme lejlighed at det kunne være idé at kigge på den norske model for 

formandskabet, hvor man hele tiden har overlap, og oplæring med den næste formand i køen. Det kan der 

altså kigges på den næste tid under hans formandskab. 

6. Indkommende forslag til ændringer i ”Retningslinjer for afvikling af Danmarksturneringen 

i uv-rugby og underliggende divisioner” 
Kun Amager havde meldt forslag ind til dette punkt. Disse kan ses i billaget. 

Der henstilles til at klubberne sørger for at deres spillere ikke stiller op for CMAS klubber i flere lande, efter 

der har været tilfælde i år. Det er mod CMAS reglerne og der skal selvfølgeligt slås ned på det fremover 

Desuden vil arbejdet med at få revideret reglerne som sidste år blev taget op, igen få fokus, så vi 

forhåbentligt kan have et mere overskueligt regelsæt allerede fra næste år. Jonas Hoff sørger for at drive 

arbejdet videre, i kraft af sit nye formandskab. 

 

Forslag 1: Enstemmigt vedtaget 

Forslag 2: Amager og Tudserne stemmer for, Køge og Flipper imod. Forslaget ikke vedtaget 

Forslag 3: Enstemmigt vedtaget 

Forslag 4: Enstemmigt vedtaget 

Forslag 5: Tudserne stemmer imod, resten stemmer for. Forslaget vedtaget 

Forslag 6: Alle stemmer imod. Forslag ikke vedtaget 

Forslag 7: Enstemmigt vedtaget 

Forslag 8: Enstemmigt vedtaget 

Forslag 9: Enstemmigt vedtaget 

Forslag 10: Enstemmigt vedtaget 

Forslag 11: Enstemmigt vedtaget 

Forslag 12: Forslag trukket tilbage 

Forslag 13: Enstemmigt vedtaget 
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7. Eventuelt og næste årsmøde 
Der ytres ønske om muligheden for at man kan deltage ved årsmødet via Skype eller lignende teknologi, 

men dette skydes i første omgang ned da det kræver at faciliteterne, så altid skal være til stede, og 

funktionelle, hvilket ikke kan garanteres, hvilket så igen vil kunne give debat om gyldighed af mødet, for 

folk der pludseligt ikke kan deltage. Skal der arbejdes videre med et sådan forslag er det noget der skal 

gennem DSF, da dette samtidigt vil kræve en ændring i udvalgets forretningsorden. 

Der skal måske til gengæld kigges på hvor og hvornår mødet ligger, for at dette efterfølgende tages op med 

DSF, hvis det kan hjælpe på deltagerantallet til årsmødet. Dette vil så være en opgave for det nye 

formandskab. Eller vil næste års møde igen blive holdt ud fra gældende retningslinjer. 

Henrik Kaas hæver mødet 


