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Referat nr. 05/2021 for møde i 
Teknisk Udvalg den 14. juni 2021 

Hedehusene den 14. juni 2021 

 

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

Dagsorden:  

1. Velkomst, samt godkendelse af dagsorden 
a. I. a.b. 

2. Præsentation af udviklingskonsulenten Nicolai Kehling 
a. TU lavede en præsentationsrunde efterfulgt af en præsentation fra 

Nicolai 
b. Han skal hjælpe med strategiarbejde og skabe et bedre samarbejde med 

klubberne. 
c. Der var lidt snak om, hvordan der kan skabes et samarbejde på tværs af 

udvalg. 
3. Status kurser 

a. Carl vil forsøge at få plads på IHA for at være mindre vindfølsom ved 
planlægning af A2. Klaus afholder et adgangskursus i august. Vi forventer 
stadig at der vil være ISO-audit på A2. 

b. Peter har spurgt ud i gruppen af snorkeldykker IT’er efter datoer for S-
kurser 

c. Der er blevet rykket for en afklaring på dykkerlederkurset 17-19 
september. 

4. Instruktørseminar 
a. Der er indhentet tilbud fra Comwell i Korsør. Det skal undersøges, 

hvordan budgettet kommer til at se ud, inden vi går videre med det. 
b. Der er blevet efterspurgt en online version, men dette vil ændre hele 

vores model for instruktørseminaret og det kan blive svært at få 
budgettet til at hænge sammen.  

c. Planen er forsat i slut marts, så tæt på Storebælt som muligt. 
Nordjyderne blev udelukket i 2020 pga. Corona, så vi forsøger at gøre det 
lettere for dem at deltage. 

5. TU-seminar  
a. Vi flytter datoen for seminaret til 10-11. september og afholder et online 

møde 16. august i stedet for.  
6. Opdatering af sikkerhedsregler 
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s. 2 

 

a. Afventer svar fra bestyrelsen/lægefagligudvalg omkring gyldighed af 
lægeattest. 

7. Igangværende projekter 
a. Dybdegrænser for CMAS P2 og P3 

i. Vi tager et separat møde, for at diskutere dette yderligere. 
b. Gasdensitet 

i. Vi tager et separat møde, for at diskutere dette yderligere. 
c. Prototype til 1. hjælpskuffert 

i. Der er ikke kommet svar fra producenten. Søren følger op. 
d. Illustrationer til bøger 

i. Vi mangler stadig at finde nogle gode illustrationer af skader til 
vores bøger og Powerpoints. 

8. Indlæg Sportsdykkeren - deadline 15.juli 
a. Der er ikke kommet nogen gode forslag endnu. 

9. Eventuelt 

a. Kjeld har sendt en artikel omkring Coronavaccine, som vi skal spørge det 
lægefaglige udvalg om. 

b. Næste møde nr 06 16. august 2021 

 


