generalforsamling. Kontingentet opkræves forud og er incl. kontingent til DSF. Såfremt et medlem har restance på mere end to mdr.
udelukkes det automatisk fra klubben ved skriftlig meddelelse. Ved
genoptagelse i klubben, skal vedkommende betale sin restance i
klubben indtil udmeldelsen (2 mdr.) + indmeldelsesgebyr + 1 mdr.’s
kontingent.
§ 13
Ture i klubbens navn og med klubbens udstyr, skal overholde klubbens vedtægter, sikkerhedsregler og retningslinjer. Ved brug af klubbens udstyr skal gældende regler for udstyret overholdes.
§ 14
Ansvar-/erstatningsspørgsmål for klubbens materiel påhviler brugeren. Skade på/bortkomst af klubbens materiel fordrer uopholdelig
indberetning til bestyrelsen, der i hvert tilfælde kan træffe afgørelse.
§ 15
Bestyrelsen afgør ethvert tvivlspørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af klubbens love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for
forhold, der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på næstkommende generalforsamling.
§ 16
Tilmelding til klubarrangement. Hvis man melder sig til en klubtur, er
tilmeldingen bindende, dvs. man må
betale på lige fod med de deltagende, selv om man bliver forhindret.
Hvis man mener, at grunden til forhindringen godtgør, at man ikke
skal betale, skal bestyrelsen træffe en afgørelse.
§ 17
Sikkerhedsbestemmelser
Klubbens sikkerhedsbestemmelser er beskrevet i et separat dokument, som er godkendt af klubbens generalforsamling.
§ 18
Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse prøves
på en ekstraordinær generalforsamling, senest en måned efter, og
bekræftes af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved klubbens ophør, vil en eventuel formue tilfalde den lokale ungdomsklub, eller andet ungdomsarbejde i kommunen.

Dykandens vedtægter
pr. 27 februar 2011
§1
Klubben, hvis navn er „Dykanden“, er stiftet i Hornsyld, d. 5. august,
1979.
§2
Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden
under dens udøvelse.
§3
Klubben er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund, hvis love, vedtægter, hvor andet ikke står skrevet i klubbens regler og anbefalinger
er gældende for klubben og dens medlemmer.
§4
Som A-medlem, kan optages enhver person, der opfylder klubbens
betingelser, dvs.:
300 m brystsvømning eller crawl.
50 m rygsvømning.
Dykning efter genstand på 3 m dybde.
Vandtrædning i et minut.
Prøven skal udføres samme dag og uden unødvendige pauser. Prøveaflæggeren må kun være iført badebukser eller badedragt.
at være uden mellemværende med anden klub under Dansk
Sportsdykker Forbund, og kan indtræde i enten:
A) juniorafdeling fra 10 år eller 4. klasse, til det fyldte 16. år.
B) seniorafdeling fra det fyldte 16. år. Ved optagelse under 18 år,
kræves forældres/værges underskrift.
Ethvert medlem skal udfylde indmeldelsesblanket, som er en skriftlig
forpligtelse til at overholde DSF’s og klubbens love, regler og sikkerhedsbestemmelser.
§ 4a
Som B-medlem kan optages alle, der har interesse i og ønsker at
deltage aktivt i klubbens aktiviteter. B-medlemmer kan deltage i alle
de aktiviteter, deres uddannelse berettiger dem til. B-medlemmer er
ikke medlem af DFS gennem Dykanden, men kan være det gennem
en anden klub. B-medlemmer som ønsker at deltage som aktive dykkere i klubben, skal være A-medlemmer eller tilsvarende i en anden
klub. B-medlemmer under 16 år er juniorer,16 år og derover er seni-

orer. Ethvert B-medlem, der påbegynder dykkeruddannelse eller får
sportsdykkerbeviser gennem Dykanden overgår til A-medlem.
§ 4b
Uv-rugby medlemmer hører med hensyn rettigheder ind under Bmedlemmer, De er medlem af DSF igennem Dykanden, men kan
kun deltage i udendørs dykkeraktiviteter, hvis de er A-medlemmer
eller tilsvarende igennem anden klub.
§ 4c
Net-medlemmer hører ind under B-medlemmer. De er medlem af
DSF igennem Dykanden. Net-medlemmerne betaler kun et administrationsgebyr til Dykanden, og har derfor ikke adgang til klubbens
faciliteter og materialer. Net-medlemmernes kontingent fastsættes
sammen med klubbens andre kontingenter på generalforsamlingen.
§5
Medlemsrettighederne tillader:
a) aktivitet forenelig med respektive afdeling og dennes brug af udstyr. Stemmeret har alle medlemmer, der kan fremvise bevis for indbetalt kontingent og har været medlem i mindst 3 mdr. Børn og unge
under 15 har stemmeret og repræsenteres igennem deres forældre/
værge.
b) eksklusionsgrundlag/karantæne. Den der skader sikkerheden eller
klubbens/ forbundets omdømme, kan ekskluderes eller idømmes
karantæne. Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et
medlem eller idømme karantæne efter forudgående indkaldelse til
høring. Ønskes et medlem ekskluderet af andre årsager, kræves der
enstemmighed i bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion
kan indankes for generalforsamlingen.
§6
Klubbens bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, et bestyrelsesmedlem og en juniorrepræsentant.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af gangen, juniorrepræsentanten vælges for 1 år ad gangen. Samtidig vælges der
for et år ad gangen, to suppleanter til bestyrelsen. Formanden eller
dennes stedfortræder tegner klubben ud ad til og repræsenterer
klubben i DSF’s repræsentantskab. Ved økonomiske forhold tegnes
klubben af formanden og kasserer
§7
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, og leder forhandlingerne
af disse. Der afholdes mindst et møde hvert kvartal. Der føres protokol over møderne.
§8

Bestyrelsen kan nedsætte komiteer og udvalg og give retningslinjer
for disses arbejde.
§9
Det påhviler bestyrelsen, at holde DSF underrettet om enhver tileller fragang af medlemmer.
§ 10
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelse
skal ske på klubbens hjemmeside og via mail til registrerede mailadresser. Samtidig vil indkaldelsen blive ophængt i klubben. Dette
skal ske med mindst 30 dages varsel og indeholde flg. dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af to stemme optællere.
3.
Formandens beretning.
4.
Revideret regnskab forelægges.
5.
Indkomne forslag.
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af juniorrepræsentant.
7. Valg af første og anden suppleant.
8. Valg af 2 revisorer + suppleanter.
9. Økonomi omkring klubbåde.
10. Fastsættelse af kontingent.
11. Evt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen, hvorfor
de skal være bestyrelsen i hænde senest 10. januar. Afstemninger
skal være hemmelige, hvis blot et medlem ønsker det, ellers kan de
foregå ved håndsoprækning. Alle valg, herunder vedtægtsændringer
afgøres ved almindeligt flertal. Der kan stemmes ved fuldmagt. Der
skal føres protokol, som underskrives af dirigenten.
§ 11
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer, eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.
Indkaldelsen skal ske med skriftlig angivelse af årsagen til indkaldelsen senest en måned efter, der er fremsat ønske herom og med 14
dages varsel.
§ 12
Indmeldelsesgebyr og kontingentstørrelsen fastsættes på den årlige

