
 

Dagsorden nr. 01/2020 for møde i 
Teknisk Udvalg den 18. januar 2021 

Hedehusene den 19. januar 2020 

 

Mødested: Virtuel deltagelse hjemmefra 
Mødetidspunkt: 20.00 – 21.30 
Spisning: Ingen 
Virtuel deltagelse: Klaus, Ken, Kjeld, Peter, Søren F., Søren L., Nicholai 
Afbud:   
 

Dagsorden:  

1. Velkomst, samt godkendelse af dagsorden 
2. Status kurser 

a. Vi afventer situationen med COVID-19, men forventningen lige nu er, at 
vi ikke kan afholde nogle kurser før sommerferien.  

b. Der er deltagere nok til A-kursus. Et par af dem skal dog først bestå 
adgangsprøven. Klaus er kursusleder for A2, men der mangler stadig en 
kursusleder for A1 og IT’er til begge weekender. 

c. Det er stadig en prioritet, at vi har IT-aspiranter på alle kurser.  
3. Indlæg Sportsdykkeren 

a. En række af de ting der blev præsenteret på instruktørseminaret kan 
også annonceres. Konceptet omkring indhold til en genoplivningskuffert 
til dykning. CMAS har frigivet nye standarder og TU har tilsvarende 
opdateret Bindende krav og lektionsplaner. Der er nye versioner af 
lærebøgerne til P1 og P2. 

b. Tørdragtskursus er blevet godkendt,  
c. DIF har gratis e-læringskurser 

4. Igangværende projekter 
a. TU har fået en henvendelse fra en der gerne vil lave et CMAS sidemount 

kursus i DSF. Klaus Hamkens og Jens Næsted har tilbudt at vejlede og 
læse korrektur på opgaven.,  

b. Nicholai er stadig i gang med revidering af  lærebogen til P3 
c. Video til præsentation af genoplivningskuffert er sat på hold pga. 

COVID-19. 
d. Samarbejdet med Naturskolen på sydfyn er også på standby. 

5. Eventuelt 
a. Bestyrelsen har en arbejdsgruppe der kigger på nyt IT-system. Det første 

system, der er kig på, virker umodent, og det har lange udsigter at få det 
til at indfri behovene fra TU. 

b. Instruktørseminar. Vi skal måske kigge på andre forretningsmodeller. 
Der er et ønske om videostreaming. Dette vil nok betyde færre deltagere 
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samtidig med, at der er flere udgifter forbundet med, at vi nu skal have 
indlæg til både snorkel og flaskedykning. 
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