
Klubvedtægter 

 

 

Klubbens navn er SLAGELSE SPORTS DYKKERKLUB PINGVINERNE. 

Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 

Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne er en upolitisk sammenslutning af sportsdykkere, 

som er stiftet i Slagelse den 04.09.77. 

Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under udførelsen af denne. Klubben skal 
fremme kammeratskab og dygtiggørelse af medlemmerne imellem og varetage disses interesser over for 
myndigheder og institutioner, samt medvirke til samarbejde mellem danske sportsdykkere. 

Klubbens organisation er baseret på et antal af mindst 11 aktive medlemmer. 

Af disse vælges en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, 1 
materialeforvalter.  

Desuden vælges 2 suppleanter.  

Bestyrelsen indkalder suppleanterne, når der er behov. 

Klubben er tilsluttet DSF - DANSK SPORTSDYKKER FORBUND 
FORBUND - og er herved pligtig til at følge disses vedtægter og bestemmelser. 

 I henhold til DSF’s vedtægter og herunder disses § 17 er klubben repræsenteret i DSF’s repræsentantskab 
med 1 repræsentant for hver 11 aktive med

Formanden er selvskreven repræsentant. Repræsentanterne vælges for 1 år ad gangen på den ordinære 
generalforsamling.  

Aktive medlemmer (A, B og C medlemmer) optages efter bestyrelsens godkendelse kun i klub

følgende krav honoreres:  

1. Ansøgeren forpligter sig ved indmeldelse samtidig til at indmelde sig i DSF. 

2. Ansøgeren forpligter sig til at overholde klubbens og forbundets vedtægter 

- herunder i særlig grad sikkerhedsbestemmelserne. 

Endvidere optages et ubegrænset antal passive medlemmer i klubben. 

Passive medlemmer er ikke valgbare og har ingen stemmeret. 
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§ 1 

Klubbens navn er SLAGELSE SPORTS DYKKERKLUB PINGVINERNE.  

Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune.  

§ 2 

Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne er en upolitisk sammenslutning af sportsdykkere, 

som er stiftet i Slagelse den 04.09.77.  

§ 3 

Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under udførelsen af denne. Klubben skal 
g dygtiggørelse af medlemmerne imellem og varetage disses interesser over for 

myndigheder og institutioner, samt medvirke til samarbejde mellem danske sportsdykkere. 

§ 4 

Klubbens organisation er baseret på et antal af mindst 11 aktive medlemmer.  

vælges en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, 1 

Bestyrelsen indkalder suppleanterne, når der er behov.  

§ 5 

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND - herigennem DANMARKS IDRÆTS 
og er herved pligtig til at følge disses vedtægter og bestemmelser.  

§ 6 

I henhold til DSF’s vedtægter og herunder disses § 17 er klubben repræsenteret i DSF’s repræsentantskab 
med 1 repræsentant for hver 11 aktive medlemmer, begrænset opad til 3 repræsentanter. 

Formanden er selvskreven repræsentant. Repræsentanterne vælges for 1 år ad gangen på den ordinære 

§ 7 

Aktive medlemmer (A, B og C medlemmer) optages efter bestyrelsens godkendelse kun i klub

1. Ansøgeren forpligter sig ved indmeldelse samtidig til at indmelde sig i DSF.  

2. Ansøgeren forpligter sig til at overholde klubbens og forbundets vedtægter  

herunder i særlig grad sikkerhedsbestemmelserne.  

Endvidere optages et ubegrænset antal passive medlemmer i klubben.  

Passive medlemmer er ikke valgbare og har ingen stemmeret.  
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Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne er en upolitisk sammenslutning af sportsdykkere,  

Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under udførelsen af denne. Klubben skal 
g dygtiggørelse af medlemmerne imellem og varetage disses interesser over for 

myndigheder og institutioner, samt medvirke til samarbejde mellem danske sportsdykkere.  

vælges en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, 1 

herigennem DANMARKS IDRÆTS 

I henhold til DSF’s vedtægter og herunder disses § 17 er klubben repræsenteret i DSF’s repræsentantskab 
lemmer, begrænset opad til 3 repræsentanter.  

Formanden er selvskreven repræsentant. Repræsentanterne vælges for 1 år ad gangen på den ordinære 

Aktive medlemmer (A, B og C medlemmer) optages efter bestyrelsens godkendelse kun i klubben, når  



Klubvedtægter 

 

A medlem:  

Giver fuldt medlemskab af klubben. 

Der betales A klubkontingent og fuldt DSF kontingent. 

B medlem:  

Giver ret til benyttelse af svømmehal, at få foretaget flaskeeftersyn og deltage i klubbens sociale 
arrangementer. Giver ingen ret til aktiv deltagelse i klubbens dykkerture eller flaskedyk i svømmehal. Der 
betales B klubkontingent og nedsat DSF kontingent.

C medlem:  

Giver kun ret til at være medlem af DSF gennem klubben for at kunne tegne forsikring. Der betales fuldt 
DSF kontingent og administrationsbidrag til klubben 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. 

Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes p

Når særlige betingelser taler herfor, kan det enkelte medlem søge bestyrelsen om midlertidig nedsættelse af 
kontingentet.  

Hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent senest 1 måned efter forfalds
klubbens medlemsliste, og genindmeldelse kan kun finde sted, når den pågældende restance og nyt 
indmeldelsesgebyr er betalt.  

Medlemmer af klubben, der i øvrigt ikke opfylder sine medlemsforpligtelser, skaber uro i klu
undervandssporten eller overtræder DSF’s vedtægter 
efter et stemmeflertal i bestyrelsen udelukkes helt eller i et af bestyrelsens nærmere fastsat tidsrum. 

Ønsker et medlem at anke en sådan afgørelse, skal det først ske på en general

Eventuelt dernæst til DSF’s ordens -

ordens - og amatørudvalg.  

Der kan kun ankes skriftligt og senest 14 dage efter, at en afgørelse er truffet. 

Et medlem af klubben, der har gjort sig særlig bemærket ved fortjenstfuld indsats for undervandssporten og 
for Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne i særdeleshed, kan udnævnes til æresmedlem eller på anden måde 
honoreres for sin indsats. Ovenstående sk

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen af 
generalforsamlingen sker på hjemmesiden. 

Det enkelte medlem varsles pr. e-mail eller brev med et varsel p
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Giver fuldt medlemskab af klubben.  

Der betales A klubkontingent og fuldt DSF kontingent.  

benyttelse af svømmehal, at få foretaget flaskeeftersyn og deltage i klubbens sociale 
arrangementer. Giver ingen ret til aktiv deltagelse i klubbens dykkerture eller flaskedyk i svømmehal. Der 

DSF kontingent. 

iver kun ret til at være medlem af DSF gennem klubben for at kunne tegne forsikring. Der betales fuldt 
DSF kontingent og administrationsbidrag til klubben  

§ 8 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.  

§ 9 

Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes på generalforsamlingen og opkræves halvårligt forud. 

Når særlige betingelser taler herfor, kan det enkelte medlem søge bestyrelsen om midlertidig nedsættelse af 

§ 10 

Hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent senest 1 måned efter forfaldsdagen, slettes den pågældende af 
klubbens medlemsliste, og genindmeldelse kan kun finde sted, når den pågældende restance og nyt 

§ 11 

Medlemmer af klubben, der i øvrigt ikke opfylder sine medlemsforpligtelser, skaber uro i klu
undervandssporten eller overtræder DSF’s vedtægter - herunder i særlig grad sikkerhedsbestemmelserne, kan 
efter et stemmeflertal i bestyrelsen udelukkes helt eller i et af bestyrelsens nærmere fastsat tidsrum. 

n afgørelse, skal det først ske på en general-forsamling. 

- og amatørudvalg og eventuelt dernæst til DIF’s 

Der kan kun ankes skriftligt og senest 14 dage efter, at en afgørelse er truffet.  

§ 12 

Et medlem af klubben, der har gjort sig særlig bemærket ved fortjenstfuld indsats for undervandssporten og 
for Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne i særdeleshed, kan udnævnes til æresmedlem eller på anden måde 
honoreres for sin indsats. Ovenstående skal forelægges på den årlige generalforsamling.

§ 13 

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen af 
generalforsamlingen sker på hjemmesiden.  

mail eller brev med et varsel på mindst 30 dage.  
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benyttelse af svømmehal, at få foretaget flaskeeftersyn og deltage i klubbens sociale 
arrangementer. Giver ingen ret til aktiv deltagelse i klubbens dykkerture eller flaskedyk i svømmehal. Der 

iver kun ret til at være medlem af DSF gennem klubben for at kunne tegne forsikring. Der betales fuldt 

å generalforsamlingen og opkræves halvårligt forud.  

Når særlige betingelser taler herfor, kan det enkelte medlem søge bestyrelsen om midlertidig nedsættelse af 

dagen, slettes den pågældende af 
klubbens medlemsliste, og genindmeldelse kan kun finde sted, når den pågældende restance og nyt 

Medlemmer af klubben, der i øvrigt ikke opfylder sine medlemsforpligtelser, skaber uro i klubben, skader 
herunder i særlig grad sikkerhedsbestemmelserne, kan 

efter et stemmeflertal i bestyrelsen udelukkes helt eller i et af bestyrelsens nærmere fastsat tidsrum.  

forsamling.  

og amatørudvalg og eventuelt dernæst til DIF’s  

Et medlem af klubben, der har gjort sig særlig bemærket ved fortjenstfuld indsats for undervandssporten og 
for Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne i særdeleshed, kan udnævnes til æresmedlem eller på anden måde 

al forelægges på den årlige generalforsamling. 

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen af 
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På den ordinære generalforsamling skal nedennævnte dagsorden følges. 

1. Valg af ordstyrer.  

2. Formandens beretning om den forløbne periode. 

3a. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

3b. Budgetfremlæggelse samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 

4. Udvalgenes beretninger.  

5. Indkomne forslag.  

6. Valg af bestyrelse:  

 

På lige årstal:   På ulige årstal: 

Formand  Næstformand 

Materialeforvalter  Kasserer 

Sekretær  

7. Valg af web-ansvarlig på lige årstal 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter.  

På lige årstal   På ulige årstal 

2. Suppleant   1. suppleant 

9. Valg af repræsentanter til DSF  

10. Valg af revisorer og revisor suppleant 

På lige årstal   På ulige årstal 

2. revisor   1. revisor 

Suppleant vælges hvert år  

11. Valg af udvalg: Hvert udvalg består af mindst to personer, som vælges for to år af gangen på henholdsvis 
lige år og ulige år. Udvalgene er direkte ansvarlige overfor bestyrelsen via en udvalgsformand, som udvalget 
udpeger blandt sine medlemmer inden 14
selvsupplerende indenfor valgperioden. 

Klubben har følgende udvalg:  

Tur- og aktivitetsudvalg.  

Bådudvalg.  

Jagt-junior og UV-rugbyudvalg.  

Arkæologiudvalg.  

Sponsorudvalg.  
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På den ordinære generalforsamling skal nedennævnte dagsorden følges.  

2. Formandens beretning om den forløbne periode.  

3a. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.  

mt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.  

På ulige årstal:  

Næstformand  

Kasserer  

rstal  

På ulige årstal  

1. suppleant  

10. Valg af revisorer og revisor suppleant  

På ulige årstal  

1. revisor  

11. Valg af udvalg: Hvert udvalg består af mindst to personer, som vælges for to år af gangen på henholdsvis 
lige år og ulige år. Udvalgene er direkte ansvarlige overfor bestyrelsen via en udvalgsformand, som udvalget 
udpeger blandt sine medlemmer inden 14 dage efter generalforsamlingen. Udvalgene kan være 
selvsupplerende indenfor valgperioden.  
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11. Valg af udvalg: Hvert udvalg består af mindst to personer, som vælges for to år af gangen på henholdsvis 
lige år og ulige år. Udvalgene er direkte ansvarlige overfor bestyrelsen via en udvalgsformand, som udvalget 

dage efter generalforsamlingen. Udvalgene kan være 
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FotoUdvalg.  

Sikkerhedsudvalg  

12. Eventuelt  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden mindst 14 dage før 
generalforsamlingen afholdes.  

Valgene foretages ved håndsoprækning, medmindre mindst 2 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. 

Enhver afgørelse er gældende fra generalforsamlingens afslutning. 

Generalforsamlingens valg og forhandlinger skal refereres i klubbens protokol, som skal fremlægges på 
generalforsamlingen.  

Indkomne forslag, revideret regnskab, budget, kontingentsatser og indme

sættes på hjemmesiden med besked til klubbens medlemmer på mail senest 8 dage før generalforsamlingen 
afholdes. 

Kun AKTIVE medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, er valgbare og stemmeberettigede på 
generalforsamlingen. Når skriftlig fuldmagt kan forevises, kan et stemmeberettiget medlem repræsentere 
højst 2 andre stemmeberettigede medlemmer. 

For at være valgbar til bestyrelsen kræves der mindst ½ års medlemskab af Slagelse Sportsdykkerklub 
Pingvinerne.  

Formand og kasserer skal være over 18 år og personligt myndige. 

Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem, i økonomisk henseende af kassereren. En enig 
bestyrelse har bemyndigelse til større økonomiske dispositioner. Enhver gældsætning skal forudgodkendes af 
generalforsamlingen  

Reparationer af klubbens materiel skal godkendes af bestyrelsen. 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis mindst halvdelen af klubbens medlemmer eller 
flertallet af bestyrelsen ønsker dette. 

Krav herom samt dagsorden skal fremsend
efter.  

Indkaldelse skal ske med e-mail eller post
ekstraordinære generalforsamling afholdes. 

Klubbens regnskabsår går fra den 1. januar til 31. december. 

Kassereren skal sørge for:  

At føre klubbens regnskab  

At vedligeholde klubbens medlemskartotek 

Indmeldelse og indberetning til DSF, DIF.
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Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden mindst 14 dage før 

Valgene foretages ved håndsoprækning, medmindre mindst 2 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. 

afgørelse er gældende fra generalforsamlingens afslutning.  

Generalforsamlingens valg og forhandlinger skal refereres i klubbens protokol, som skal fremlægges på 

Indkomne forslag, revideret regnskab, budget, kontingentsatser og indmeldelsesgebyr 

sættes på hjemmesiden med besked til klubbens medlemmer på mail senest 8 dage før generalforsamlingen 

§ 14 

Kun AKTIVE medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, er valgbare og stemmeberettigede på 
g fuldmagt kan forevises, kan et stemmeberettiget medlem repræsentere 

højst 2 andre stemmeberettigede medlemmer.  

For at være valgbar til bestyrelsen kræves der mindst ½ års medlemskab af Slagelse Sportsdykkerklub 

e over 18 år og personligt myndige.  

Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem, i økonomisk henseende af kassereren. En enig 
bestyrelse har bemyndigelse til større økonomiske dispositioner. Enhver gældsætning skal forudgodkendes af 

Reparationer af klubbens materiel skal godkendes af bestyrelsen.  

§ 15 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis mindst halvdelen af klubbens medlemmer eller 
flertallet af bestyrelsen ønsker dette.  

Krav herom samt dagsorden skal fremsendes til bestyrelsen, som skal sørge for indkaldelse senest 1 måned 

mail eller post til medlemmerne med et varsel på 14 og 30 dage, før den 
ekstraordinære generalforsamling afholdes.  

§ 16 

Klubbens regnskabsår går fra den 1. januar til 31. december.  

At vedligeholde klubbens medlemskartotek  

beretning til DSF, DIF.    
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Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden mindst 14 dage før 

Valgene foretages ved håndsoprækning, medmindre mindst 2 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.  

Generalforsamlingens valg og forhandlinger skal refereres i klubbens protokol, som skal fremlægges på 

ldelsesgebyr  

sættes på hjemmesiden med besked til klubbens medlemmer på mail senest 8 dage før generalforsamlingen 

Kun AKTIVE medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, er valgbare og stemmeberettigede på 
g fuldmagt kan forevises, kan et stemmeberettiget medlem repræsentere 

For at være valgbar til bestyrelsen kræves der mindst ½ års medlemskab af Slagelse Sportsdykkerklub 

Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem, i økonomisk henseende af kassereren. En enig 
bestyrelse har bemyndigelse til større økonomiske dispositioner. Enhver gældsætning skal forudgodkendes af 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis mindst halvdelen af klubbens medlemmer eller 

es til bestyrelsen, som skal sørge for indkaldelse senest 1 måned 

til medlemmerne med et varsel på 14 og 30 dage, før den 
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At vedligeholde deltagerliste på kursusforløbet og u

Regnskabsaflæggelse over for klubben til generalforsamlingen. 

Opkrævning af kontingent og udsendelse af rykkere. 

Aflæggelse af regnskab og budgetkontrol til hvert bestyrelsesmøde. 

Revisorer skal foretage bilagskontrol og kontrollere, at po
budget.  

Formanden bestemmer, hvornår der skal afholdes bestyrelsesmøder. Møder skal 

derudover afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme 
afgørende.  

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og formanden er til stede. 

Det skal tilstræbes, at bestyrelsen afhol

Bestyrelsens beslutninger kan indankes for generalforsamlingen. 

Bestyrelsesmøder skal refereres i klubbens protokol. 

Klubben kan modtage gaver og midler fra myndigheder, institutioner, firmaer og enkeltpersoner, når dette 
ikke er uforeneligt med klubbens objektivitet. 

Gaver, midler og lignende skal placeres og vedligeholdes ved bestyrelsens foranstaltning.

 

For rejser, der udføres i Slagelse Sportsdykkerklubs Pingvinerne’s og DSF’s interesse, kan der ydes tilskud. 
Det nærmere program herfor skal forinden forelægges og godkendes af bestyrelsen. 

Ingen tur må foretages i klubbens navn uden bestyrelsens samtykke og uden en af bestyrelsen udpeget 
dykkerleder, der skal sørge for turens forsvarlige afvikling. 

Dykkerlederens påbud og forbud skal ubetinget adlydes af turens deltagere 

Dykkerlederens påbud kan ikke ankes før efter dykningens afslutning og skal ske skriftligt til bestyrelsen. 

Ved alle dykninger skal DSF’s sikkerhedsregler anvendes. Anser dykkerlederen, at 

en dykkers udstyr eller erfaring er mangelfuld/uforsvarlig, kan vedkommende udelukkes fra dykning. 

Luftflasker, der anvendes i forbindelse me
visuelt syn, foretaget af en af bestyrelsen udpeget person 
blenderkursus. Klubnøgle kan kun udstedes ved dokumentation for godkendt flaskekontrol.
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At vedligeholde deltagerliste på kursusforløbet og undervisning.  

Regnskabsaflæggelse over for klubben til generalforsamlingen.  

Opkrævning af kontingent og udsendelse af rykkere.  

Aflæggelse af regnskab og budgetkontrol til hvert bestyrelsesmøde.  

Revisorer skal foretage bilagskontrol og kontrollere, at posteringer er i overensstemmelse med det vedtagne 

§ 17 

Formanden bestemmer, hvornår der skal afholdes bestyrelsesmøder. Møder skal  

derudover afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.  

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og formanden er til stede. 

Det skal tilstræbes, at bestyrelsen afholder et månedligt møde.  

Bestyrelsens beslutninger kan indankes for generalforsamlingen.  

Bestyrelsesmøder skal refereres i klubbens protokol.  

§ 18 

Klubben kan modtage gaver og midler fra myndigheder, institutioner, firmaer og enkeltpersoner, når dette 
e er uforeneligt med klubbens objektivitet.  

Gaver, midler og lignende skal placeres og vedligeholdes ved bestyrelsens foranstaltning.

§ 19 

For rejser, der udføres i Slagelse Sportsdykkerklubs Pingvinerne’s og DSF’s interesse, kan der ydes tilskud. 
rmere program herfor skal forinden forelægges og godkendes af bestyrelsen.  

§ 20 

Ingen tur må foretages i klubbens navn uden bestyrelsens samtykke og uden en af bestyrelsen udpeget 
dykkerleder, der skal sørge for turens forsvarlige afvikling.  

ns påbud og forbud skal ubetinget adlydes af turens deltagere - aktive som passive. 

Dykkerlederens påbud kan ikke ankes før efter dykningens afslutning og skal ske skriftligt til bestyrelsen. 

§ 21 

Ved alle dykninger skal DSF’s sikkerhedsregler anvendes. Anser dykkerlederen, at  

en dykkers udstyr eller erfaring er mangelfuld/uforsvarlig, kan vedkommende udelukkes fra dykning. 

Luftflasker, der anvendes i forbindelse med klubaktiviteter, skal mindst en gang årligt godkendes ved et 
af bestyrelsen udpeget person eller af personer, der har gennemgået 

Klubnøgle kan kun udstedes ved dokumentation for godkendt flaskekontrol.
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steringer er i overensstemmelse med det vedtagne 

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og formanden er til stede.  

Klubben kan modtage gaver og midler fra myndigheder, institutioner, firmaer og enkeltpersoner, når dette 

Gaver, midler og lignende skal placeres og vedligeholdes ved bestyrelsens foranstaltning. 

For rejser, der udføres i Slagelse Sportsdykkerklubs Pingvinerne’s og DSF’s interesse, kan der ydes tilskud. 
 

Ingen tur må foretages i klubbens navn uden bestyrelsens samtykke og uden en af bestyrelsen udpeget 

aktive som passive.  

Dykkerlederens påbud kan ikke ankes før efter dykningens afslutning og skal ske skriftligt til bestyrelsen.  

en dykkers udstyr eller erfaring er mangelfuld/uforsvarlig, kan vedkommende udelukkes fra dykning.  

n gang årligt godkendes ved et 
eller af personer, der har gennemgået 

Klubnøgle kan kun udstedes ved dokumentation for godkendt flaskekontrol. 



Klubvedtægter 

 

Ved alle ulykker eller uheld - større eller mindre 
for undervandssport, og hvor medlemmer af klubben er impliceret, skal der straks gives bestyrelsen 
meddelelse herom.  

De enkelte medlemmer er personlig ansvarlige i enhver henseende
ansvar for skete uheld og lignende.  

Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse afprøves på en 
ekstraordinær generalforsamling og skal bekræftes af mindst 2/3 

Hvis dette flertal opnås, skal bestyrelsen fordele klubbens værdier på følgende måde: 

Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids
kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen. 

Øvrige værdier skænkes til Dansk Sportsdykker Forbund. 

Foreningens medlemmer har ikke krav på noget af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

Vedtaget på generalforsamlingen den 30. februar

 

Ret til at bruge klubbens kompressor og både har kun de medlemmer, der har gennemført kursus i brug og 
vedligeholdelse af materiellet på en tilfredsstillende måde. 

Låner er fuldt ansvarlig for skader påført materiellet og kan blive opkrævet e
tilbageleveres umiddelbart efter brug. 

Logbog skal føres ved lån af klubbens materialer og eksisterende skade(r) skal indskrives sammen med 
låners navn, dato for udlån, formålet og andre deltagere. 

Derudover fastsætter bestyrelsen generelle retningsliner for lån af materiel. 

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af 
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. 

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingent 
forpligtelsen.  

Ingen må i klubbens navn foretage dykning med luftflasker, medmindre vedkommende er fyldt 14 år. 

Dog kan klubbens instruktører og/eller bestyrelse be
tilstrækkelig moden og i besiddelse af fornøden fysik, samt har forældrenes skriftlige samtykke, kan der 
gives tilladelse til dykning med flasker i svømmehal, uden at vedkommende endnu er fyldt 14 år. 

Børn under 14, som ønsker at deltage i juniordykning, kan kun deltage sammen med deres forældre, der skal 
fungere som hjælper og makker. 

Klubvedtægter for Slagelse Sportsdykkerklub 05.02.2019 
§ 22 

re eller mindre - i forbindelse med udførelsen af dykning eller anden form 
for undervandssport, og hvor medlemmer af klubben er impliceret, skal der straks gives bestyrelsen 

De enkelte medlemmer er personlig ansvarlige i enhver henseende, og klubben kan på ingen måde drages til 
 

§ 23 

Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse afprøves på en 
ekstraordinær generalforsamling og skal bekræftes af mindst 2/3 af klubbens fremmødte medlemmer. 

Hvis dette flertal opnås, skal bestyrelsen fordele klubbens værdier på følgende måde: 

Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids
udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen. 

Øvrige værdier skænkes til Dansk Sportsdykker Forbund.  

Foreningens medlemmer har ikke krav på noget af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

Vedtaget på generalforsamlingen den 30. februar 2015  

§ 24 

Ret til at bruge klubbens kompressor og både har kun de medlemmer, der har gennemført kursus i brug og 
vedligeholdelse af materiellet på en tilfredsstillende måde.  

Låner er fuldt ansvarlig for skader påført materiellet og kan blive opkrævet en selvrisiko, og materiellet skal 
tilbageleveres umiddelbart efter brug.  

Logbog skal føres ved lån af klubbens materialer og eksisterende skade(r) skal indskrives sammen med 
låners navn, dato for udlån, formålet og andre deltagere.  

estyrelsen generelle retningsliner for lån af materiel.  

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af 
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. 

dlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingent 

§ 25 

Ingen må i klubbens navn foretage dykning med luftflasker, medmindre vedkommende er fyldt 14 år. 

Dog kan klubbens instruktører og/eller bestyrelse beslutte, at såfremt vedkommende skønnes at være 
tilstrækkelig moden og i besiddelse af fornøden fysik, samt har forældrenes skriftlige samtykke, kan der 
gives tilladelse til dykning med flasker i svømmehal, uden at vedkommende endnu er fyldt 14 år. 

der 14, som ønsker at deltage i juniordykning, kan kun deltage sammen med deres forældre, der skal 
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i forbindelse med udførelsen af dykning eller anden form 
for undervandssport, og hvor medlemmer af klubben er impliceret, skal der straks gives bestyrelsen 

, og klubben kan på ingen måde drages til 

Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse afprøves på en 
af klubbens fremmødte medlemmer.  

Hvis dette flertal opnås, skal bestyrelsen fordele klubbens værdier på følgende måde:  

Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og 
udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.  

Foreningens medlemmer har ikke krav på noget af foreningens formue eller udbytte af nogen art.  

Ret til at bruge klubbens kompressor og både har kun de medlemmer, der har gennemført kursus i brug og 

n selvrisiko, og materiellet skal 

Logbog skal føres ved lån af klubbens materialer og eksisterende skade(r) skal indskrives sammen med 

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af 
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.  

dlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingent 

Ingen må i klubbens navn foretage dykning med luftflasker, medmindre vedkommende er fyldt 14 år.  

slutte, at såfremt vedkommende skønnes at være 
tilstrækkelig moden og i besiddelse af fornøden fysik, samt har forældrenes skriftlige samtykke, kan der 
gives tilladelse til dykning med flasker i svømmehal, uden at vedkommende endnu er fyldt 14 år.  

der 14, som ønsker at deltage i juniordykning, kan kun deltage sammen med deres forældre, der skal 


