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Referat nr. 04/2021 for møde i 
Teknisk Udvalg den 10. maj 2021 

Hedehusene den 10. maj 2021 

 

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

Dagsorden:  

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

a. A-kursus 
i. Der er adgangskursus i kalenderen for Sjælland 29. maj. Der 

mangler et i Jylland og måske et mere på Sjælland. 
ii. Ivan tager A1 og Klaus er forhindret i at afholde A2, prøver Carl 

om han har mulighed for at tage det. Det skal helst være en med 
erfaring i ISO-audit. 

iii. Klaus undersøger om der en ledig svømmehal i Jylland 
b. B-kursus 

i. Søren og Jens har fundet ny dato. Kursus er i kalenderen. 
c. S1 Vi har ikke fået datoer fra Lisa og Anders. Nicholai rykker dem. 
d. Peter vil afvente med en dato S2, indtil S1 er på plads 
e. Dykkerleder 

i. Jan arbejder på at få styr på en dato med værterne på Als. 
3. Instruktørseminar 

a. Det skal være en af de sidste weekender i marts 2022, da der er andre 
DSF-aktiviteter 1. og 2. weekend. 

b. Forslag til emner 
i. Vi skal have et indlæg om standardisering af uddannelse 

ii. Førstehjælp 
iii. Lægefagligt udvalg: Corona, Iltbehandling 

4. TU-seminar 
a. Placering og bookning 10. september. Kjeld kigger på opgaven med at 

finde et sted tæt på motorvejen. 
5. IT-møde 

a. Placering og bookning. Kjeld kigger på opgaven med at finde et sted tæt 
på motorvejen. 

b. Emner for mødet 
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s. 2 

 

i. M3 rammeplan, E-læring, Hvordan man laver videoer, som 
instruktør? 

6. Opdatering af sikkerhedsregler 
a. Vi afventer svar fra bestyrelsen/Lægefagligt udvalg omkring varighed af 

den nye helbredserklæring, når den er udfyldt af læger. Det koster stadig 
penge, så hvad er sundhedsmæssigt fornuftigt og rimeligt. 

7. Igangværende projekter 
a. Vi har modtaget det første oplæg på nye Powerpoints. Hovmark er blevet 

bedt om at lave en version med mindre banner, en sort version og en grå 
i den eksisterende nuance. 

b. UV-jagtkursus. Peter arbejder på et oplæg gruppen 
c. Allerød Sportsdykkerklub har kørt det første hold CMAS 1 med E-læring 

som den primære undervisningsform. Der var to online sessioner, hvor 
der var opsamling. Teorispørgsmål fra eksisterende platform er flyttet. 
Alle bestod. 

d. Førstehjælpskuffert, konceptet er færdigt. Søren arbejder på at få lavet 
tasker. 

8. Indlæg Sportsdykkeren 
a. Ingen ideer på nuværende tidspunkt  

9. Eventuelt 

a. Søren L. fortalte at riget skal have nyt trykkammer, der er nogle ildsjæle, 
der gerne vil lave det til et kunstigt rev. De ved dog ikke endnu, hvordan 
man flytter en tons tung metalklods. Der var lidt snak om, dem der 
lavede Salling Aqua park, hvordan de fik deres Kampvogn ud. 

b. Næste møde nr 05 14.juni 2021 


