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K L U B B E N  

§  1: Klubbens navn er ASSENS DYKKERKLUB.  

  Den er stiftet den 14. september 1989.  

  Klubben er hjemmehørende i Assens kommune.  

  

§  2: Klubbens formål er at fremme dykningen og sikkerhe-

den under dens udøvelse og ved det forpligtende fælles-

skab at optimere det sociale samvær. Klubben priorite-

rer beskyttelse af havmiljøet både gennem vores adfærd 

på klubture og ved oplæring af nye dykkere. 

  

§  3: Klubben skal være tilsluttet Dansk Sportsdykker For-

bund, hvis love er gældende for klubben og dens med-

lemmer.   

  Dansk Sportsdykker Forbunds og klubbens egne sikker-

hedsregler er vejledende for klubben og dens medlem-

mer.  

  

M E D L E M M E R  

§  4: Enhver kan optages som medlem. Dog kan bestyrelsen 

nægte en ansøger optagelse, hvis der er grund til at for-

mode, at ansøgeren vil modarbejde klubbens formål.  

  

§  5: Medlemmer under 18 år optages som juniormedlem-

mer.   

  Optagelse af juniormedlemmer, kræver skriftlig sam-

tykke fra forælder/værge.  
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§  6: Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes 

ved beslutning på en ordinær generalforsamling.   

  Forslag om udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke 

gøres til genstand for diskussion på generalforsamlin-

gen.  

  

I N D - O G U D M E L D E L S E  

§  7: Ansøgning om indmeldelse skal ske skriftligt til besty-

relsen.  

  

§  8: Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.  

  

K O N T I N G E N T  

§  9: Regler om indskud, kontingenter og særlige medlemsbi-

drag fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gan-

gen.   

  Æresmedlemmer er kontingentfrie.  

  

§  10: Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem, der 

indgiver skriftlig og nærmere begrundet ansøgning 

herom, for betaling af kontingent. Dog højst for 1 år ad 

gangen.  

  

§  11: Når et medlem ikke har indbetalt forfalden kontingent 

senest 14 dage efter forfaldsdagen, skal medlemmet 
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skriftligt anmodes om at betale inden 7 dage efter bre-

vets modtagelse. Er beløbet ikke betalt inden denne 

frist, kan bestyrelsen slette den pågældende som med-

lem af klubben og genoptagelse kan da kun ske mod be-

taling af gælden samt kr. 100 i administrationsgebyr, 

forudsat § 12 ikke kommer på tale.  

  Tilsvarende regler gælder for anden forfalden gæld til 

klubben.  

  

E K S K L U S I O N  

§  12: Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et 

medlem, som på særlig grov måde har tilsidesat sine 

medlemspligter, eller som modarbejder klubben eller 

forbundets interesser.   

  Inden afgørelsen træffes, skal det pågældende medlem 

have adgang til at udtale sig. Afgørelsen kan kun træf-

fes ved enstemmighed i den samlede bestyrelse.  

  

§  13: Et medlem, der ekskluderes, kan forlange sagen forelagt 

på den nærmest følgende generalforsamling. Eksklusio-

nen skal i så fald være optaget som et særskilt punkt på 

dagsordenen, og den pågældende skal have adgang til at 

udtale sig.  

  

§  14: Har et medlem på grov måde tilsidesat sine medlems-

pligter eller modarbejdet klubbens interesser, uden at 

dette giver anledning til eksklusion, kan bestyrelsen 

idømme den pågældende karantæne i indtil 3 måneder. 
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Inden afgørelsen træffes, skal den pågældende have ad-

gang til at udtale sig.  

  

G E N E R A L F O R S A M L I N G E N  

§ 15: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt mel-

lem 1. februar og 15. marts.  

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på ge-

neralforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

den 15. januar, forud for generalforsamlingen.  

  De indkomne forslag skal offentliggøres for medlem-

merne senest samtidig med indkaldelsen til generalfor-

samlingen.  

  Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt 

med mindst 14 dages varsel, og indeholde følgende 

dagsorden:  

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Revideret regnskab fremlægges.  

4. Fastsættelse af kontingenter.  

5. Indkomne forslag.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

7. Valg af 1. og 2. suppleant.  

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

9. Eventuelt.  

  

§  16: Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. 

Alle aktive over 16 år har stemmeret, men først valgbar 
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som 18 årig. Gæstemedlemmer og passive medlemmer 

har ikke stemmeret og kan ikke vælges ind i bestyrel-

sen.   

  Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.  

  

§  17: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de 

fremmødtes antal.   

  Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.  

  Ved ændringer af klubbens love kræves dog, at mindst 

2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.  

Afstemning om kandidater til bestyrelsen skal foregå 

skriftligt, såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræ-

ver det. Der kan ikke træffes beslutninger under punkt 9 

- Eventuelt.  

  

§  18: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 

mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, eller mindst halvdelen 

af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skrift-

lig anmodning herom, med angivelse af hvad de ønsker 

behandlet.  

  Indvarslingen finder sted på den i § 15 angivne måde, 

og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes 

senest 1 måned efter begæringens fremsættelse.  

  

B E S T Y R E L S E N  

§  19: Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der 

vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad 

gangen. Suppleanter vælges kun for 1 år ad gangen.  
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  Formand og ét bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Kas-

serer og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.  

  

§  20: Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han fin-

der det fornødent, eller når mindst 2 af bestyrelsens 

medlemmer ønsker det. Der skal dog afholdes mindst 1 

bestyrelsesmøde hvert kvartal.  

  Bestyrelsen er beslutningsdygtige, når mindst 3 af dens 

medlemmer, inkl. formand eller næstformand, er til 

stede.  

Afgørelser træffes ved almindeligt flertal, bortset fra af-

gørelser om eksklusion, jf. § 12.  

  Suppleanterne kan, i det omfang de ønsker det, deltage i 

bestyrelsesmøderne på lige fod med bestyrelsen og skal 

indkaldes til alle bestyrelsesmøder. Dog har de ikke 

stemmeret.  

  I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgø-

rende.  

  Herudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsor-

den.  

  

§  21: Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg, samt give 

retningslinier for disses arbejde.  

  

§  22: Over det på generalforsamlingen og på bestyrelsesmø-

der passerede skal der føres protokol, som for general-

forsamlingens vedkommende, underskrives af dirigen-

ten. For bestyrelsesmødernes vedkommende udsendes 
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referatet til godkendelse blandt de tilstedeværende be-

styrelsesmedlemmer og resultatet af godkendelseshørin-

gen indføres i referatet for det næstfølgende møde.  

  

§  23: Der skal føres et regnskab, der til enhver tid udviser 

klubbens drift og økonomiske stilling på overskuelig 

måde.  

  Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen  

valgte revisorer, der til enhver tid kan forlange sig 

samtlige bilag, samt kassebeholdningen forevist.   

  Regnskabsåret er kalenderåret.  

  

A L M I N D E L I G E B E S T E M M E L S E R  

§  24: Ingen aktiviteter må foretages i klubbens navn, eller 

med klubbens mærke uden bestyrelsens eller forman-

dens samtykke.  

  

§  25: Hvis der konstateres skade på, eller mangler ved klub-

bens materiel, skal dette meddeles til bestyrelsen, eller 

den ansvarlige for materiellet. Det samme gælder ved 

bortkomst af materiel. Hvis et medlem beskadiger, eller 

under brug mister materiel tilhørende klubben, afgør be-

styrelsen, om man vil afkræve medlemmet erstatning.  

  

§  26: Ønsker et medlem en sag forelagt for Dansk Sportsdyk-

ker Forbund’s bestyrelse eller et udvalg herunder, rettes 

der skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse, der ta-

ger stilling til, og i givet fald, fremsender sagen til DSF 



Vedtægter for Assens Dykkerklub  

Side 8  

med angivelse af, hvad der hidtil måtte være passeret i 

den pågældende sag.  

  

K L U B B E N S O P H Ø R  

§  27: Hvis det på en generalforsamling besluttes, at klubben 

skal opløses, skal denne beslutning forelægges en eks-

traordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 1 

måned efter den ordinære generalforsamling. Beslut-

ning om klubbens ophør skal på begge generalforsam-

linger vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

Ved ophør tilfalder klubbens aktiver DSF med henblik 

på at støtte oprettelsen af en ny klub i området. Denne  

klub skal have en med Assens Dykkerklub identisk for-

målsparagraf (§ 2).  

  

  

 Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Assens 

den 14. september 1989.  

 Ændret på generalforsamlingen den 13. februar 1996.  

 Således ændret på generalforsamlingen den 12. februar 

2002.  

 Således ændret på generalforsamlingen den 10. februar 

2014  

 Således ændret på generalforsamlingen den 9. februar 

2016.  
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 Ændret (§ 15, § 19 og § 22) på generalforsamlingen den 

8. februar 2017.  

Ændret (§ 16) på generalforsamlingen den 21. februar 

2018. 

Ændret (§ 2) på generalforsamlingen den 26. februar 

2020. 


