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Referat nr. 03/2021 for møde i 
Teknisk Udvalg den 22. marts 2021 

Hedehusene den 22. marts 2021 

 

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

Dagsorden:  

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

a. Der er kommet nye datoer for B-kurset 10-12 september og 1-3 oktober. 
Vi prøver at finde en M3 til A1, Klaus vil gerne tage A2, Jan har tilbudt at 
afholde dykkerlederkursus. 

b. Der har været et problem med tilmeldingsformularen på hjemmesiden, 
så vi var nødt til at lukke for alle åbne formularer. Ole arbejder på sagen. 

 
3. Repræsentantskabsmøde 

a. Der er kommet ny dato, 9. maj 
b. Klaus og Peter vil gerne deltage.  

 
4. Opdatering af sikkerhedsregler 

a. Vi skal have en opdatering af vejledningen, så den passer med det nye 
helbredskema. Bestyrelsen har ikke drøftet dette endnu med det 
lægefaglige udvalg, så vi afventer. Ken har lavet et oplæg, som vi tilpasser 
når vi har en afklaring. 

 
5. Igangværende projekter 

a. Vores ISO-audit er ved at starte op nu. Jesper har bedt Steffen Scholz om 
at starte med dokumentationen. Så følger vi op med kurserne senere. 

b. Gruppen der kigger på at lave et UV-jagtkursus er ved at starte langsomt 
op. Det bliver Morten Villadsen, der repræsenterer UV-jagtudvalget. 

c. Opdatering af Powerpoints til P1 går lidt langsomt på grund af udvikling 
af e-læringskursus. Halvdelen af dem er opdateret. 

 
6. Indlæg Sportsdykkeren 

a. På grund af de få aktiviteter er det svært at komme med gode ideer. 
 

7. Eventuelt 
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s. 2 

 

a. Bestyrelsen vil gerne have en anbefaling til hvilke både TU vil anvende til 
blandt andet instruktørkurserne. TU anbefaler en som kan bæres og som 
ikke kræver speedbådscertifikat. Et forslag fra TU er en Mercury 415 
heavy duty xs. 

b. Vores Powerpoint trænger til en revidering i formatet. Det nuværende 
format er 4:3, hvor skærmstandarden i dag 16:9. Vi skal have en mere 
simpel skabelon og kun i en version/farve, og så eventuelt med 
kursusnavn i sidefoden. 

c. Der var lidt snak om den nye konsulent kunne hjælpe TU med at 
gennemføre nogle projekter.  

d. Næste møde nr 04 er 10. maj 2021 
 


