Vedtægter For Storstømmens Dykkerklub
Tilsluttet:




Dansk Sportsdykker Forbund
Dansk Idræts Forbund
CMAS

§ 1.
Klubben hvis navn er Storstrømmens Dykkerklub er stiftet i Vordingborg , i hvilken der også har hjemsted,
den 22 August 1990.
§ 2.
Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal hvor det
er muligt støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art.
§ 3.
Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker forbund (DSF) , hvis love, vedtægter og sikkerhedsregler er
gældende for klubben og dens medlemmer.
§ 4.
Som medlem kan optages enhver person , der er uden mellemværende med anden klub under Dansk
Sportsdykker Forbund (DSF) og kan indtræde i en af følgende afdelinger :
 Juniorafdelingen (fra 10 år til det fyldte 18 år )
 Seniorafdelingen (fra det fyldte 18 år )
 Afdelingen for passive medlemmer
Afdelingen for æresmedlemmer (udnævnes på generalforsamlingen )
Alle med **cmas eller derover skal optages i klubben som aktive senior medlemmer , se dog § 13 stk 1 i
særlige tilfælde. Junior medlemmer med ** cmas bevis betaler halv senior kontingent.
Ved optagelse i Juniorafdelingen kræves forældres eller værges skriftlige tilladelse.
Indstilling til optagelse som æresmedlem skal forlægges og godkendes af den ordinære generalforsamling.
§ 5.
Den der skader sikkerheden eller klubbens henholdsvis DSF’s og disse medlemmers omdømme vil blive
ekskluderet eller idømt karantæne.
Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem eller idømme den pågældende karantæne
efter forudgående høring.
Ønskes et medlem eksklueret af anden årsag, kræves enstemmighed i bestyrelsen.
Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan indankes for generalforsamling.

§ 6.
Klubbens betyrelse består af formand og kasser (valgt ved generalforsamling ) næstformand og 1
bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med , næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen
varetager klubbens og medlemmernes interesse i alle forhold , leder klubbens daglige arbejde
i overensstemmelse med vedtægterne samt bestyrer klubbens indtægter formue.
Bestyrelsens medlemmer kan ikke gøres personligt ansvarlige for klubbens eventuelle gæld.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når flertallet af bestyrelsen er til stede.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsens møder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt eller hvis det kræves af 3
bestyrelsesmedlemmer.
Formandens eller dennes stedfortræder repræsentere klubben i DSF repræsentantskabsmøde.
§ 7.
Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til og afgang af medlemmer en gang årligt,
samt ændringer i bestyrelsen.
§ 8.
Generalforsamlingen er klubbens øverst myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af Marts måned.
Indkaldelsen skal ske ved meddelse enten i klubblad, ved indrykkelse af annince i lokale distriktblad eller
ved udsendelse i personlige breve med mindst 14. Dages varsel og skal mindst indeholde følgende
dagsorden.















Valg af dirigent (må ikke være medlem af betyrelsen)
Valg af stemmetællere
Formandens beretning for det forgangne år
Kasserers forlæggelse af det reviderede regnskab
Indkommende forslag
Forslag fra bestyrelsen
Fastsættelse af kontingent og optagelsesgebyr
Valg a formand (på lige årstal)
Valg af kasser (på ulige årstal)
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt.

Valgbar til bestyrelsen er og andre tillidspposter er alle stemmeberettigede medlemmer.

Stemmeret har alle medlemmer af klubben, der ikke er i kontingentrestance ved generalforsamlingens
begyndelse og som har været medlem i mindst 3 måneder.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Afstemning fortages ved håndsrækning, med mindre blot 1 stemmeberettingt medlem begærer hemmelig
afstemning.
Alle valg, herunder ændring af vedtægterne afgøres ved almindeligt flertal.
Der kan stemmes pr. Brev, men ikke med fuldmagt.
Over det på generalforsamlingen skete skal føres en protokol, som skal underskrives af dirigenten og
protokolfører.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst
halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.
Indkaldsen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af årsagen til indkaldsen, senest
1 måned efter at der er fremsat begæring herom.
§ 10.
Ved optagelse i klubben skal erlægges optagelsesgebyr ,samt 3 måneders kontingent.
Optagelsesgebyr og kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingent opkræves månedsvis forud og indkludere kontingent til DSF
Ved dato for indmeldelse i DSF, kan man ikke være i kontingentrestance.
Restance udover 3 måneder medfører automatisk tab af medlemskab.
Ved genindmeldelse skal der erlægges nyt optagelsesgebyr , ligesom eventuel restance skal indbetales.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.
§ 11.
Ingen ture må foretages i klubben navn eller med klubbens mærke, uden bestyrelsens samtykke og med en
af bestyrelsen udpeget dykkerleder.
Lån af klubbens både til dykning kræver mindst 4 medlemmer heraf 1 bådfører og 1 af bestyrelsen udpeget
dykkerleder. Sejlads med klubbens både min 2 personer heraf 1 bådfører (bådfører = medlem med
speedbådscertifikat.)
Anvendelse af anden gas end atmosfærisk luft kræver bestyrelsens skriftlige tilladelse.
§ 12.
Såfremt medlemmer låner eller lejer noget af klubbens materiel udenfor klubregi, påhviler der medlemmet
fuld erstatningspligt for bortkomst ekker beskadigelse af materiellet.

Klubbens materiel udlånes eller udlejes ikke til andre end klubbens medlemmer.
Bestyrelsen kan bestemme at der skal erlægges et depositum samt stærrelsen af samme for lån af
henholdsvis leje af materiel.
Der kræves normant ikke depositum i forbindelse med træning i svømmehal.
§ 13.
Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål der måtte opstå om fortolkning af nærværende vedtægter
ligesom der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse, dette kræver dog
enstemmighed i bestyrlesen.
Afgørelsen kan gøres til genstand for behandling på førstkommende ordinære generalforsamling.
§ 14.
Ønsker er medlem forlagt en sag for DSF bestyrelse eller udvalg herunder rettes der skriftlig henvendelse til
klubbens bestyrelse der fremsender denne i 2 eksemplarer til DSF med angivelse af hvad der hidtil måtte
være passeret i pågældende sag.
§ 15.
Hvis det bestemmes på en generalforsamling , at klubben skal opløses, skal en sådan beslutning stadfæstes
på en ekstraodinær generalforsamling med mindst 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmers
godkendelse..
Hvis dette flertal opnås skal bestyrelsen uophørligt realiserer klubbens værdier og den indkomne sum
skænkes til KRÆFTENS BEKÆMPELSE.
For indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling gælder bestemmelserne i § 9.

