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1. Bemærkninger til sidste referat 

· Ingen bemærkninger 

oprebsnorm 

Peter Chapman har rundsendt udkast til klatresamrådet 
DSF skal gøre: 
PH har indsendt sine bemærkninger til Peter Chapman. 

DSF skal forholde sig til dette, om vi kan stå inde for indholdet i det udsendte udkast. 
Indholdet bliver gennemgået på næste bestyrelsesmøde, således DSF har en holdning til oplægget. Aktion PH 
Når Peter Chapman har et ”færdigt” oplæg rundsendes det hele DSF bestyrelsen. Aktion PH 

 
 

NS snakkede kort om at han savnede respons på projektet, når det var sendt ud. 
PH var ikke enig i dette,- dette blev diskuteret frem og tilbage. 
Herunder skal det pointeres at man skal overveje når man sender en ”sur mail” ud at Ord bliver meget hårde på skrift!! 
DSF’s bestyrelsen bliver nødttil at samarbejde noget mere, samt bedre til at have uddelt ansvarsomgaverne/ fagområderne, og man 
skal holde sine aftaler!!!! 
NS har været til møde i DIF d.10 oktober 2004.11.02 Hvor der blev drøftet sagen med Jan Nielsen, der er kontakt person hos DIF 
Jan Nielsen mener: 

 Mere klubkonsulent,- der skal udvælges 4 personer, der skal uddannes til konsulenter, og ikke nødvendigvis bestyrelses 
medlemmer 

 Flere konkurrence 

Det er væsentligt med flere konsulenter for at opretholde klubberne som DSF medlemmer. 
Få nogle til at melde sig som konsulenter, det er muligt at få et kursus igennem DIF. Aktion PH og NS 
Projektet bør opdateres mht hvorlangt det er nået , plus økonomien skal opdateres. Aktion NS 

ft 
Udlejning af DSF-lift, hvilke betydning har dette mht forsikring?? Aktion PH 
Der er nu indkøbt en lidt tilbrug på Sjælland. 

edaljer 
MRC bestiller medaljer. Aktion MRC 

ping 
Det blev besluttet at der skulle være doping kontrol til RuteDm2004. PH kontakter arrangøren af RuteDm2004 og står for doping i 
forhold til RuteDm2004. Aktion PH. 



Hvis en deltager bliver taget i brug af doping, bliver der fældet en dom i forhold til DIF’s lovgivning og jura,- og ikke DSF. 
I forhold til RuteDM2005 er det konkurrenceudvalget der står for doping. Aktion Konkurrenceudvalget 

Grundet sommerferie har enkelte personer måtte vente ca.1½ måned, på at vedkommende har indsendt sine udlæg til PH, og til 
vedkommende modtog sine penge. Der siges undskyld for dette!! Og fremover vil der blive tilstræbt at overførelsen for udlæg sker 
hurtigt muligt. 
MC har stadig mulighed for at se på kontoen, via netbank, og se betalinger 
Der tilstræbes desuden en hurtig respons på mail´s; mht. eksamens afvikling indenfor den aftalte deadline. 

Ved den seneste Eksamen, hvor Søren Karlsen, var sensor, er der aldrig kommet en sensorrapport, og der mangler stadig nogle 
konkrete oplysninger. 
Når DSF får overblik over ikke bestået / bestået, vil sagen bliver betragtet som afsluttet. 

Officielt har DB godkendt DSF’s norm og omvendt 
Medlemmer af DSF kan komme på DB’s begynder kursus i begræn set omfang. 
Modydelsen kan være at DB kan deltage i DSF konkurrencer, på nær DM og NM pga. DIF’s regelsæt 
Økonomigruppen vil afholde et møde 14dage før stormøde. PH er medlem heraf. 
Dato for møde skal udsendes til klubberne hurtigt muligt. 
Eftermødet blev det aftalt at datoen for dette møde er d.27.nov. i KK 

de 

Dato endnu ikke fastlagt 

Hvis referatet ikke er kommenteret indenfor 3 dage, er det ensbetydende med at det er godkendt. 
Derudover er det vigtigt at referatet bliver brugt væsentligt bedre end hidtil. Også til beslutninger der er vedtaget!! 

 


