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§ 1. Navn Stiftelses dato og hjemsted.
Stk. 1

Klubbens navn er Kattegat Dykkerne Grenaa, den er stiftet den 19 marts 1995 og er
Hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

§ 2. Formål.
Stk. 1

Klubbens formål er at dyrke sportsdykning, samt beslægtede aktiviteter, for
herigennem at udbrede kendskabet til disse.

Stk. 2

Klubbens formål tilstræbes opnået med fundament i social fællesskab samt
medlemmernes engagement og medansvar i gennemførelse af klubbens aktiviteter.

§ 3 . Organisation
Stk. 1

Klubben er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) og med dette, underlagt
dennes love og bestemmelser.

§ 4 . Medlemmer
Stk. 1

Enhver som ønsker kan optages i klubben som medlem, dog må de ikke have
mellemværende med andre klubber underlagt DSF.

Stk. 2

Optagelse af umyndige personer i klubben, kræver skriftligt samtykke af forældre
eller værge.

Stk. 3

Medlemmerne bliver optaget, i henhold til nedestående skema, afhængig af deres
engagement i klubben.
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Stk. 4

Nytilkomne medlemmer med anden gyldig certificering, end dem klubben er
underlagt (paragraf 3, stk.1) accepteres i klubben.

Stk. 5

Hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt med et Test-dyk af medlemmer der ikke
lever op til klubbens formål/sikkerheds (paragraf 2, stk.1, samt paragraf 16, stk.3 og
4) skal dette foretages af en af klubbens instruktører, uanset certificering.

Stk. 6

Indmeldelse foretages online, via klubbens hjemmeside.

Stk. 7

Bestyrelsen kan til enhver tid standse tilgang af nye medlemmer, hvis det skønnes, at
klubbens faciliteter er utilstrækkelige.

Stk. 8

Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og leve op til
klubbens formålsbestemmelse.

§ 5. Kontingent
Stk. 1

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
generalforsamling, og denne opkræves via Nets.

Stk. 2

For Basis-, Uv-jæger- og Studiemedlemmer opkræves kontingentet kvartalsvis forud.

Stk. 3

udgået

Stk. 4

Unge under uddannelse opkræves Studiekontingent, med rettigheder som Basismedlemmer.

Stk. 5

Firmakontingent. Firmaer der ønsker at være medlem af klubben, kan ved at
indbetale min. 1.500,- kr. tilegne sig et gavekort, som udløser et års medlemskab.
Navne bliver offentliggjort på klubbens hjemmeside, under Sponsorer.
Dette omtales også som Firmasponsorat i daglig tale.

Stk. 6

For Junior medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud.

Stk. 7

For Børne medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud.

Stk. 8

For Støtte medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud.

§ 6. Udmeldelse/Eksklusion
Stk. 1

Ved udmeldelse, rettes henvendelse til Formanden via klubbens hjemmeside. For
udmeldelse forudsættes det, at man ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke
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forventes refusion af kontingent, hvis udmeldelsen falder udenfor de fastlagte
terminer.
Udmeldelsen skal være modtaget mindst 30 dage før næste kontingentbetaling.
Stk. 2

Når et medlem er i kontingentrestance udover tre måneder, kan bestyrelsen med
mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere medlemmet.

Stk. 3

Medlemmer der er udelukket på grund af kontingent restance overfor klubben, kan
ikke optages på ny i denne, så længe restancen ikke er bragt ud af verden.

Stk. 4

Bestyrelsen kan yderligere eksludere et medlem der ikke lever op til § 4 stk. 8.

Stk. 5

En eksklusion kræver at bestyrelsen har stemt for det, med et flertal af bestyrelsens
medlemmer. Medlemmet, der står for en eksklusion, skal inden bestyrelsen træffer
sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve at
spørgsmålet om en eksklusion afgøres på en ordinær, eller ekstraordinær
generalforsamling.

Stk. 6

Spørgsmålet om en eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 7

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion, kræver samme majoritet, som ved
ændring af klubbens vedtægter, jf. § 15. stk. 1.

§ 7. Ordinær Generalforsamling
Stk. 1

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den
afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via
klubbens hjemmeside, samt ved opslag i dennes lokaler.

Stk. 2

Dagsordenen bekendtgøres senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse via
klubbens hjemmeside, samt ved opslag i dennes lokaler.

Stk. 3

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen
i hænde senest fjorten dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene optages
på dagsordenen.

Stk. 4

Stemmeret har alle medlemmer over atten år, der har været medlem af klubben de
sidste tre måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
§ 8.Dagsorden
Stk. 1

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
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o
o
o
o
o
o
o

Valg af dirigent.
Valg af referent samt to stemmetællere.
Formandens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse. (evt. et budget også)
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af eventuelt indkomne emner.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 a) Lige År
 Næstformand
 Første suppleant
 Andet bestyrelsesmedlem


Ulige år
 Formand
 Kasser
 Første bestyrelsesmedlem
 Anden suppleant



Hvert år
 2 revision
 En suppleant til ovenstående
 Valg af evt. udvalg

o Eventuelt.

§ 9. Generalforsamlingens Ledelse m.v.
Stk. 1

Generalforsamlingen vælger sin dirigent (der ikke må være medlem af bestyrelsen),
til at lede forhandlingerne.

Stk. 2

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten
træffer beslutning om afstemningsmetoden, dog skal skriftlig afstemning foretages,
hvis blot et stemme- berettiget medlem fordrer det.

Stk. 3

Ved en evt. eksklusion skal afstemningen foregå skriftlig.

Stk. 4

Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger føres til referat.
Referatet sendes til bestyrelsen og dirigenten for generalforsamlingen, for
godkendelse. Det godkendte referat offentliggøres på klubbens hjemmeside.
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§ 10. Ekstraordinær Generalforsamling
Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af mindst tre
bestyrelsesmedlemmer.
Indkaldelsen foregår via klubbens hjemmeside, samt opslag i dennes lokaler.

Stk. 2

Ligeledes skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst
halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til
bestyrelsen.

Stk. 3

I sidstnævnte tilfælde (stk.2) skal generalforsamlingen afholdes senest en måned
efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne, der
ønskes behandlet.

Stk. 4

Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7 stk. 1.

§ 11. Bestyrelsen
Stk. 1

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse, og repræsenterer denne i alle forhold.

Stk. 2

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til
vedtægterne.

Stk. 3

Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af
klubbens vedtægter. Yderligere kan træffes afgørelser vedrørende forhold, der ikke
er nedfældet i vedtægterne.

Stk. 4

Afgørelser truffet i henhold til stk.3, kan gøres til genstand for afstemning på
førstkommende generalforsamling.

Stk. 5

Bestyrelsen består af en Formand, en Næstformand, en Kasserer, to
Bestyrelsesmedlemmer, samt to Suppleanter. Sidstnævnte er ikke forpligtede til at
deltage i bestyrelsesmøderne, men skal være forberedte på, ved evt. frafald, eller
større sager at blive indkaldt.

Stk. 6

Medlemmer, der ønsker opstilling til bestyrelsesposter, skal personligt møde frem
ved generalforsamlingen, eller fremlægge skriftligt tilsagn om, at vedkommende er
villig til opstilling til denne post.

§ 12. Møder
Stk. 1

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst en gang i kvartalet og i øvrigt så
ofte han, eller mindst to bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet.
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Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens
medlemmer er til stede, inkl. formand eller næstformand.

Stk. 4

I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.

Stk. 5

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol eller et referat, som offentliggøres
på klubbens hjemmeside.

Stk. 6

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift
af såvel formanden som kassereren.

Stk. 7

Alle økonomiske dispositioner der angår køb eller salg, eller pantsætning af fast
ejendom eller løsøre, op til 10.000,- dkr. afgøres af klubbens bestyrelse.
Økonomiske dispositioner over 10.000,- dkr afgøres som følger:
Den økonomiske disposition bekrives og udsendes samtidig til medlemmerne via
klubbens hjemmeside (som aktivitet), via facebook, mail og som opslag i klubben.
Klubbens medlemmer har derefter op til 8 dage til at komme med godkendelse eller
afvisning af dispositionen.
Er der mere end 10% af klubbens medlemmer der afviser dispositionen, kan
bestyrelsen vælge at lade dispositionen falde eller indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling.
Klubmedlemmer i kontingentgrupperne: Basis, Studie og Uv-jæger, har stemmeret.

.

§ 13 Regnskab
Stk. 1

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Bestyrelsen skal inden den 1 februar afgive driftsregnskab og status for det
foregående år pr. 31 december til revisorerne.

Stk. 3

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling, til godkendelse
og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Stk. 4

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer via hjemmesiden
senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.
Formanden fremlægger et tilnærmelsesvis budgetforslag for det kommende år på
general forsamlingen.

Stk. 5
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§ 14 Revision
Stk. 1

På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen to revisorer og en
suppleant. Jf. § 8 stk. 1.

Stk. 2

Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og på se, at
beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Stk. 3

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 Vedtægtsændringer
Stk. 1

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to
tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget

§ 16 Sikkerhed
Stk. 1

Klubmedlemmer der er i besiddelse af dykkerflasker, er forpligtede til at få dem
klubgodkendt mindst en gang indenfor en trykprøvningsperiode, dog henstilles der til
hver enkelt, yderligere selv at kontrollere dem en gang årligt.

Stk. 2

Kun synede og godkendte flasker må fyldes og bruges til dykning.

Stk. 3

Det henstilles til klubbens medlemmer, at man følger Dansk Sportsdykker Forbunds
sikkerhedsregler.

Stk. 4

Dykning i klubregi må kun udøves, når man er i besiddelse af gyldig certificering til
den pågældende dykning.

Stk. 5

Ved introduktionsdykninger, skal der udfærdiges en af Dansk Sportsdykker Forbunds
egnede helbredserklæringer før dykningen påbegyndes.

§ 17 Ansvar
Stk. 1

Klubben påtager sig intet ansvar for dens medlemmer eller disses udstyr.

Stk. 2

Intet medlem kan pålægges nogen personlig hæftelse overfor klubbens økonomiske
forpligtelser.

Stk. 3

Skade / bortkomst af klubbens materiel, fordrer uopholdelig indberetning til
bestyrelsen, der i hvert enkelt tilfælde træffer afgørelse og ansvar.
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§ 18 Klubbens opløsning
Stk. 1

Bestemmelse om klubbens opløsning, kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig
indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at
mindst trefjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, overdrages til en
fond med formål at genoprette klubben.
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