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Referat nr. 02/2021 for møde i 
Teknisk Udvalg den 22. februar 2021 

Hedehusene den 22. februar 2021 

 

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

Dagsorden:  

1. Velkomst, samt godkendelse af dagsorden 
 

2. Status kurser 
a. Vi rykker alle kurser til efter sommerferien. 

 
3. Opdatering af sikkerhedsregler 

a. Punkt A2 i vejledningen omkring lægeundersøgelse skal opdateres. 
b. Ken er sat på opgaven 

 
4. Standarder og revidering af kurser i DSF 

a. Opdatering af Powerpoints til P1 er i gang. 
b. Nicholai er startet på at lave et CMAS 1 e-læring i Allerød 

Sportsdykkerklub Orca sammen med Sportsdykkerklubben Cimbrerne. 
Da DSF ikke ser ud til at ville anvende wordpress til medlemssystemet, 
så har de valgt at anvende en anden e-læringsplatform. Nicholai 
præsenterede status på kursus med blandt interaktive videoer, opgaver 
og lign. 

5. Igangværende projekter 
a. Der er ikke sket noget med sidemountkursus siden sidst. 
b. Søren L., Peter og Nicholai har haft en snak med fridykkerudvalget 

omkring udvikling af kurser til fridykning og uv-jagt. Med de ressourcer 
fridykkerudvalget har pt, så virker det ikke realistisk at forfølge opgaven 
med et CMAS 1-stjernet fridykkerkursus. 
Der deltog også en UV-jæger der havde holdt et UV-jagtkursus og som 
gerne ville hjælpe med at lave et DSF UV-jagtkursus. TU kontakter UV-
jagt udvalget og hører dem, om de har nogen i gang med en tilsvarende 
opgave og høre om de kan hjælpe med opgaven. 
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6. Indlæg Sportsdykkeren 
a. I. ab. 

 
7. Eventuelt 

a. Næste møde nr 03 22. marts 2021, der er sendt MS Teams link ud. 

 


