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Referat nr. 06/2021 for møde i 
Teknisk Udvalg den 16. august 2021 

Hedehusene den 16. august 2021 

 

Mødested:  Virtuel deltagelse hjemmefra 
Mødetidspunkt:  20.00 – 21.30 
Spisning:   Ingen 
Virtuel deltagelse:  Klaus, Søren F 
Afbud:   Jonas, Søren L 
 

Dagsorden:  

1. Velkomst, samt godkendelse af dagsorden 
2. Nyt TU-medlem 

a. Jonas Pinndal har sagt ja til at indgå i TU og hjælpe med snorkeldykning. 
Der er sendt en indstilling til næste bestyrelsesmøde 

3. Status kurser 
a. A kurset ser ud til at få 4-5 deltagere. Lige i underkanten, men flere af 

dem har ventet flere år nu og vi skal have ISO audit i år. Ivan og Carl er 
kursusleder for henholdsvis A1 og A2. A1 afholdes i Nykøbing og A2 
afholdes i Århus. Klaus afholder et adgangskursus i Haderslev den 18. 
august. 

b. B kurset har syv tilmeldte. Søren og Jens er kursusleder for henholdsvis 
B1 og B2. Kurset afholdes i Roskilde 

c. S1 er kommet i kalenderen. Lisa er kursusleder i Herlev og Carl er med 
for at afslutte hendes kursuslederkursus. Anders er ved at undersøge 
muligheden for at afholde et i Jylland.  

d. S2 er ikke annonceret endnu, men Peter har tidligere tilbudt at afholde 
det. Han har bare afventet S1. Bliver formentlig skubbet til næste år 

e. Dykkerlederkursus har to tilmeldte. Jan er kursusleder. Vi skal 
annoncere for kurset, så vi kan få flere deltagere på. 

f. Der er kommet to henvendelser på et Crossover for PADI-instruktører. 
Nicholai er ved at få en afklaring på præcist, hvor mange der er tale om. 
Hvis vi har to-tre deltager, så sætter vi det i kalenderen. 

4. TU-seminar 
a. Afholdes på Hotel Scandic i Ringsted. Vi rykker tættere på København, 

for at få mindre kørsel for hovedparten. Vi bliver fem deltagere denne 
gang. På IT-mødet bliver der en større besparelse i kørsel. Det kan være, 
at vi fremover tager vandrehjemmet i Ringsted, da de er billigere, men de 
havde ikke plads denne gang 

b. Emner for mødet: 
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i. Handleplan 2022, IT-møde, Dybdegrænser, Instruktørseminar 
2022 

5. Instruktørseminar 
a. Der er booket plads den 26. marts hos Comwell Klarskovgaard i Korsør 
b. Det er annonceret på hjemmesiden og i næste nummer af 

Sportsdykkeren 
c. Der bliver lavet tre spor. Et fælles spor om formiddagen og et 

snorkelspor og to flaskespor om eftermiddagen. 
d. Forslag til indlæg 

i. Hyberbar, Nyt fra CMAS, Frømandskorpset, UV-foto, Biologi, P1 e-
læring,  

6. Opdatering af sikkerhedsregler 
a. Gyldighed af helbredserklæring, hvis man har fået den godkendt af en 

læge? 
b. Der skal laves en tilføjelse af anbefaling til instruktørudstyr ved dykning i 

koldt vand i forhold til vores ISO-godkendelse. 
7. Igangværende projekter 

a. Opdatering af PowerPoints, P1 er klar og P2 er i gang 
b. Første oplæg til bindende krav for M3 er klar. Vejledende lektionsplan er 

i gang.  
c. Der er lavet Bindende krav og vejledende lektionsplaner til Nitrox- og 

Trimixblenderkurset 
d. Der bliver kørt et nyt P1 kursus i orca på e-læringsplatformen. Den ene 

kursist er selv underviser med erfaring indenfor e-læring, så han vil give 
en tilbagemelding på didaktisk og pædagogiske fejl i materialet. Næste 
større udfordring er at finde en server det kan køre fra fremadrettet.  

8. Eventuelt 
a. Næste møde nr 07 TU-seminar 10. september 2021 
b. DSF er snart klar til at lave de første test med det nye medlemssystem.  

 


