Love og Vedtægter for Haderslev Dykkerklub.
Kapitler:
I:
II:
III:
IV:
V:
VI:
VII:
VIII:
IX:

Klubben/formål
Tilhørsforhold
Medlemmer
Bestyrelsen
Generalforsamling
Indmeldelsesgebyr og kontingent
Dykninger
Vedtægternes fortolkning/tvistigheder
Nedlæggelse af klubben

Kapitel I
§1

Klubbens navn er "Haderslev Dykkerklub" (HDK) stiftet den 3/10 1993
Hjemsted Haderslev kommune

§2

Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse.
Klubben skal arrangere aktiviteter for medlemmerne af klubben, samt skabe kontakter til
andre klubber og foreninger i Haderslev-området.
Kapitel II

§3

Klubben er medlem af Dansk Sportsdykkerforbund (DSF), som er medlem af det
internationale Sportsdykkerforbund ”Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques
(CMAS) og Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Love, vedtægter og sikkerhedsregler, der gælder for de ovennævnte forbund, er også
gældende for Haderslev Dykkerklub.
Kapitel III

§4

Som medlemmer kan optages enhver person, der ønsker at dykke under kontrollerede
forhold i CMAS-regi, ønsker at lære, eller blot ønsker at deltage i klubbens øvrige
aktiviteter som passivt medlem.
Personen skal desuden have afsluttet alle økonomiske mellemværende med anden klub
under Dansk Sportsdykker Forbund og kan indtræde i
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a)
b)
c)
d)

Juniorafdeling fra 7 år til det fyldte 18. år.
Seniorafdelingen fra det fyldte 14. år.
Afdeling for passive medlemmer.
Æresmedlemmer

Stk. 2. Ved optagelse i juniorafdelingen kræves forældres/værges skriftlige tilladelse.
Stk. 3. Æresmedlemmer. Indstilling skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen.
§5

Medlemmer må udføre alle aktiviteter, der er forenelige med DSF´s love og vedtægter,
Klubbens love og vedtægter og Haderslev Dykkerklubs sikkerhedsregler for dykning.

Stk. 2. Klubbens aktive seniorer er stemmeberettigede til generalforsamlingen og valgbare til
bestyrelsen, såfremt de ikke er i kontingent restance. Juniorer har stemmeret i følgeskab
med en af deres forældre, såfremt de ikke er i kontingent restance. Passive medlemmer er
ikke stemmeberettiget.
Stk. 3. Den, der skader sikkerheden eller klubbens og forbundets omdømme, kan ekskluderes eller
idømmes karantæne af bestyrelsen efter forudgående høring. Ønskes et medlem
ekskluderet af andre årsager, kræver det enstemmighed i bestyrelsen.
Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan indankes på førstkommende generalforsamling.
Kapitel IV
§6

stk.1
§7
stk.1
stk.2
stk.3
stk.4
stk.5

Klubbens bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer og to
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen på den ordinære
generalforsamling. Samtidig vælges for et år ad gangen to suppleanter til bestyrelsen.
Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, repræsenterer klubben i DSF’s
repræsentantskab.
Klubbens regnskabsår går fra d_01/01 til 31/12, og senest den 01-03 afgiver bestyrelsen
driftregnskab og status til revisorerne.
Klubben tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne af disse.
Der afholdes mindst ét bestyrelsesmøde pr. kvartal.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
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§8

Bestyrelsen kan nedsætte komitéer og ad-hoc-komitéer og give retningslinier for disses
arbejde.

§ 9.

Det påhviler bestyrelsen, en gang årligt, at holde DSF underrettet om enhver til- eller
afgang af medlemmer samt om ændringer i bestyrelsen.
Kapitel V

§ 10

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse skal ske ved meddelelse i klubblad eller dagspressen med mindst 14 dages
varsel og indeholde følgende dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og protokolfører/sekretær.
Valg af stemmeoptællere.
Formandens beretning.
Revideret regnskab forelægges.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse. (På lige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. På
ulige årstal vælges næstformand og kasserer).
Valg af første og anden suppleant.
Valg af to revisorer.
Eventuelt

Stk. 2. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
Forslag til ændringer i lovene skal medtages i indkaldelsen.
Stk. 3. Afstemninger om kandidater til bestyrelsen og i forhold, der skønnes at have væsentlig
indvirkning på klubbens mål og bestemmelser, skal være hemmelige, når blot ét medlem
kræver det. Al anden afstemning foregår ved håndsoprækning.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Alle valg, herunder lovændringer, afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af Dirigent og
bestyrelse.
§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det
fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftelig krav
herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er
modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
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Kapitel VI
§ 12.

Indmeldelsesgebyr og kontingentstørrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingent opkræves halvårligt forud og inkluderer kontingent til DSF.

Stk. 2. Hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent senest en måned efter forfaldsdatoen,
medfører det eksklusion jf. §5 stk. 3. Ved genindmeldelse skal der betales nyt
indmeldelsesgebyr.
Stk. 3. Æresmedlemmer er kontingentfri.
Stk. 4. Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben
indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue.
Stk. 5. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over
kontingentet.
Stk. 6. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af
nogen art.
Kapitel VII
§ 13

Ingen ture må foretages i klubbens navn eller med klubbens mærke uden bestyrelsens
samtykke og uden en af bestyrelsen udpeget dykkerleder. Anvendelse af anden gas end
atmosfærisk luft f.eks. Nitrox må kun finde sted i det omfang som man har erhvervet
uddannelse / bevis til. Alle medlemmer er forpligtiget til at overholde Haderslev
Dykkerklubs sikkerhedsregler for dykning.

§ 14

Ansvar for klubbens materiel påhviler brugeren. Skade eller bortkomst på/af klubbens
materiel skal medføre ufortøvet indberetning til bestyrelsen, der i hvert enkelt tilfælde kan
træffe afgørelse om ansvar. Det påhviler medlemmerne 1 gang årligt at få efterset sine
trykflasker visuelt af den af klubben udpegede person til dette formål.
Kapitel VIII

§ 15

Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om fortolkningen af klubbens
love og vedtægter og den kan træffe afgørelse om forhold, der ikke er nedfældet i disse.
Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling.

§ 16

Ønsker et medlem en sag forelagt for DSF’s bestyrelse eller et udvalg herunder, rettes
skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse, der fremsender denne i to eksemplarer til DSF
med angivelse af, hvad der hidtil måtte være passeret i pågældende sag.
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Kapitel IX
§ 17

Ophævelse af Haderslev Dykkerklub kan kun ske, når forslag herom er vedtaget af ¾ af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to efter hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf det sidste kun har dette ene punkt på dagsordenen. Møderne
skal afholdes med maksimum 30 dages mellemrum. Bestyrelsen skal ved klubbens
opløsning skænke klubbens dykkerudrustning og andet brugbart dykkermateriel til en
anden sportsdykkerklub. Øvrige effekter realiseres, og den indkomne sum indsættes på en
bankkonto. Der nedsættes et udvalg på tre personer, der to år efter klubbens nedlæggelse
overdrager beløbet til en ny dykkerklub i Haderslev kommune. Hvis en sådan ikke findes,
overdrages pengene til en eller flere idrætsklubber/foreninger i Haderslev kommune. En af
de tre personer i udvalget skal være formanden for Haderslev Samvirkende
Idrætsforeninger.

Ovennævnte love er vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. marts 1994.
Rettelser foretaget på generalforsamling 31/1-98
Rettelser foretaget på generalforsamling 30/1-99
Rettelser foretaget på generalforsamling 21/3-01
Rettelser foretaget på generalforsamling 28/3-07
Formand
Andreas Rudbeck
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