Vedtægter for Vedbæk Sportsdykkerklub
Dannet 1. april 2001

§1

Navn og hjemsted.
Foreningens navn er "Vedbæk Sportsdykkerklub" (VSK). Foreningen er dannet den 1. april 2001, efter
sammenlægning af Trørød Sportsdykkerklub (stiftet 1. september 1976) og Søllerød Sportsdykkerklub
(stiftet 4. november 1976).
Stk. 2. Foreningens logo består af et rundt mærke med bogstaverne “VSK“ vandret øverst, over tre
bølger (som kendt fra kommunevåbnet). I bølgerne ses silhuetten af en svømmende dykker, hvorfra
luftbobler strømmer mod overfladen. Langs mærkets nedre kant står teksten “Vedbæk
Sportsdykkerklub“. Mærkets tekst og kant er sort, mens figuren er blå.
Stk. 3. Foreningens er hjemmehørende i Rudersdal Kommune. Hjemsted er klubhuset, Vedbæk
Strandvej 366, 2950 Vedbæk.
Stk. 4. Postadresse er formandens private adresse.

§ 2 Formål.
Foreningens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Foreningen
skal, hvor det er muligt, støtte UV-aktivitet af historisk-, videnskabelig-, kulturel og sportslig karakter.
§ 3 Tilhørsforhold.
Foreningen er organisatorisk medlem af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) og herigennem tilsluttet
Dansk Idræts Forbund (DIF) og Conféderation Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS).
§ 4 Hæftelse og formueopgørelse.
Foreningen hæfter kun med sin nettoformue.
Stk. 2. Foreningens formue og dens anbringelse fremgår af årsregnskabet. Alle væsentlige aktiver, der
umiddelbart har en værdi og kan gøres til genstand for salg, skal indgå i formueopgørelsen.
Indestående på bankkonti m.v. registreres i regnskabet ved pengeinstituttets navn og tilhørende
kontonumre. Formueopgørelse og regnskab følger kalenderåret.
Stk. 3. Ansvar for foreningens materiel og lokaler påhviler brugerne. Skade på eller bortkomst af
foreningens materiel skal omgående indberettes til bestyrelsen, der afgør, om der skal rejses
erstatningskrav.
§ 5 Organisation.
Foreningen ledes af bestyrelsen på 7 medlemmer, der i det daglige arbejde støttes af de nedsatte
udvalg.
Stk. 2. Bestyrelsen består af:
 Formand.








Næstformand.
Kasserer.
Sekretær.
Materielforvalter.
Aktivitetskoordinator.
Uddannelses- og sikkerhedsrepræsentant

§ 6 Bestyrelsens pligter.
Bestyrelsen forpligter sig til at administrere klubbens ejendom og aktiviteter til foreningens bedste.
Bestyrelsen kan investere foreningens likvider efter eget skøn og skal sikre foreningens materiel mod
tyveri og hærværk.
Stk. 2. Tegningsret og ansvar. Foreningens prokura tegnes af formanden i forening med 2
bestyrelsesmedlemmer. En enig bestyrelse kan afgive fuldmagt til formand og/eller kasserer, under
nærmere angivende retningslinier. Fuldmagten skal trækkes tilbage såfremt blot ét bestyrelsesmedlem
måtte ønske dette.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges enkeltvis på generalforsamlingen ved almindeligt flertal for 2 år
ad gangen. På lige årstal vælges formanden, sekretær og aktivitetskoordinator. På ulige årstal vælges
de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges årligt.
Stk. 4. Bestyrelsen skal afgå, hvis mere end ½ af samtlige stemmeberettigede medlemmer kræver dette
på en generalforsamling.
Stk. 5. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i en valgperiode, indtræder en suppleant på dennes
plads. Såfremt formanden udtræder, substitueres denne af næstformanden og næstformanden af en
suppleant. Bestyrelsen kan efter indtræden af en suppleant i enighed konstituere sig selv.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret.
Stk. 7. Bestyrelsen kan udsende afgørelser til urafstemning blandt medlemmerne, hvis den finder det
formålstjenligt.
Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden.
Stk. 9. Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg. Udvalg konstituerer sig selv.
Stk. 10. Formanden er foreningens ansvarlige leder. Han er den eksterne forbindelse og skal fremme
foreningens interesser på bedste måde. Han aflægger beretning om foreningens arbejde på
generalforsamlingen.
Stk. 11. Næstformanden er foreningens interne koordinator. Han formidler samarbejdet mellem
foreningens faste udvalg.
Stk. 12. Kassereren fører klubbens kasse og regnskab. Han skal sikre sig, at der ikke opstår unødige
eller uretmæssigt forbrug af klubbens midler.
Stk. 13. Sekretæren er bestyrelsen interne referent. Er ansvarlig for offentliggørelse af referater og
viderebringer informationer fra bestyrelsen til medlemmerne.
Stk. 14. Materielforvalteren er formand for teknisk udvalg. Han planlægger anskaffelse, opbevaring,
vedligeholdelse, udlån og udlejning af foreningens materiel.
Stk. 15. Aktivitetskoordinatoren er ansvarlig for, at der ved planlægning af kommende aktiviteter
planlægges UV-aktivitet af historisk-, videnskabelig-, kulturel og sportslig karakter. Planlagte
aktiviteter opslås i en aktivitetskalender der bringes i klubbladet. Kalenderen skal på
udgivelsestidspunktet vise mindst 3 måneder frem. Aktivitetskoordinatoren har tillige ansvaret for
driften af foreningens lokaler.

Stk. 16. Uddannelgses- og sikkerhedsrepræsentanten, er formand for uddannelsesudvalget, og har
ansvaret for klubbens uddannelsesprogram. Søger at tilvejebringe love og informationer om
sikkerhedskrav der berører klubben i dens virke i tilknytning til dykning.
§ 7 Medlemspligter.
Ethvert medlem forpligter sig til ved sin indmeldelse at overholde forbundets vedtægter og
konkurrencebestemmelser. Samtidigt forpligter det nye medlem sig til at være bekendt med DSF´s
sikkerhedsregler, der udtrykker forbundets og foreningens officielle indstilling til dykning som sport.
Stk. 2. Medlemmerne er tillige forpligtet til at følge bestyrelsens bestemmelser m.h.t. sikkerhed,
beskyttelse af foreningens materiel samt opretholdelse af orden i foreningens lokaler m.v.
§ 8 Medlemskab af foreningen.
Klubbens medlemmer opdeles i:
 Dykkere, herunder kursister under uddannelse til CMAS * , senior (aktiv).
 Snorkeldykkere, herunder UV-rugby spillere, senior (aktiv)
 Snorkeldykkere, herunder UV-rugby spillere, junior 10-15 år (aktiv),
 Haletudser (aktiv), vandtilvænning i svømmehal for børn under 10 år.
 Passive.
 Æresmedlemmer (aktiv) (Samme rettigheder som Dykkere).
Stk. 2. Som dykkere kan optages enhver person, der er fyldt 14 år og minimum er i besiddelse af en
CMAS* eller tilsvarende af DSF anerkendt sportsdykkeruddannelse. Et sådan medlemsskab kan tillige
opnås jf. § 8 stk. 5.
Stk. 3. Uanset certifikat og erfaring skal ethvert nyt medlem godkendes af bestyrelsen.
Stk. 4. Nye medlemmer, der er dykkercertificeret, skal indledningsvis dykke med en af klubbens
instruktører eller erfarne dykkere for at lære klubbens praksis at kende. Herunder skal kendskabet til
almen dykkerviden og UV-signaler m.v. kontrolleres. Et sådant nyt medlem skal tillige fremvise
certifikat og logbog til godkendelse. På baggrund af disse papirer og en generel vurdering forestår
bestyrelsen og klubbens chefinstruktør (den af generalforsamlingen valgte) godkendelsen og indfører
denne i logbogen.
Stk. 5. Personer der ønsker medlemsskab af foreningen som dykker, men ikke er i besiddelse af et
CMAS*-certifikat, kan optages som dykkere efter følgende regler:
1. Skal være fyldt 14 år.
2. Skal besidde certifikats type godkendt af bestyrelsen og uddannelsesudvalget.
Stk. 6. Som kursist til apparatdykker kan optages personer der er fyldt 14 år og fremlægger en af DSF
godkendt lægeattest, der ikke er ældre end 5 år. Denne er en forudsætning for at apparatdykning kan
påbegyndes.
Stk. 7. Som snorkeldykker kan optages enhver person, der er fyldt 7 år, og minimum er i besiddelse af
et snorkeldykkerbevis eller under uddannelse hertil.
Stk. 8. Som passivt medlem kan efter bestyrelsens godkendelse optages enhver person, der ansøger
herom.
Stk. 10. Forud for optagelse af ikke myndige personer kræves, uanset medlemstype, forældres eller
værges samtykke før medlemskabet kan effektueres.
Stk. 11. Dykkere kan deltage i alle foreningens arrangementer. Snorkeldykkere, senior- såvel som
juniormedlemmer, kan deltage i foreningens arrangementer bortset fra apparatdykning. Haletudser kan

deltage i vandtilvænning i svømmehallen under opsyn/træning af deres forældre. Passive medlemmer
kan ikke deltage i dykninger, men alene i foreningens arrangementer i klubhuset eller som ledsager på
tur. Æresmedlemmer kan deltage i alle foreningens arrangementer, som certifikat og
helbredsgodkendelse i almindelighed vil tillade.
§ 9. Stemmeret og valgbarhed.
Dykkere, snorkeldykkere og æresmedlemmer, der er myndige, har stemmeret til foreningens
generalforsamlinger.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer kan alene vælges blandt dykkere, idet valg til aktivitetskoordinator
posten dog kan ske blandt alle de aktive medlemmers typer. Bestyrelsesmedlemmer skal være
myndige.
Stk. 3. Medlem i restance har fortabt sin stemmeret og valgbarhed samt fortabt sin mulighed for at
deltage i klubbens dykninger og øvrige aktiviteter, indtil det skyldige beløb er betalt.
§ 10. Kontingent og indmeldelsesgebyr.
Kontingentet består af det på generalforsamlingen fastsatte kontingent til foreningen samt det af Dansk
Sportsdykker Forbund fastsatte årskontingent til forbundet (DSF).
Stk. 2. Kontingent betales forud, hel- eller halvårligt. Passive- og juniormedlemmer betaler helårligt.
Betalingstidspunkt fastsættes af bestyrelsen under hensyn til administrative forhold.
Stk. 3. Kontingent for snorkeldykkere fastsættes som ½ kontingent for dykkere. Kontingent for
juniorer, haletudser og passive fastsættes som ¼ af kontingentet for dykkere.
Stk. 4. (Udgået).
Stk. 5. Æresmedlemmer er kontingentfri til klubben.
Stk. 6. 3 måneders restance medfører automatisk tab af medlemsskab. Bestyrelsen kan dispensere
herfra.
Stk. 7. Bestyrelsen kan fastsætte gebyr for rykkere, når det skønnes nødvendigt.
Stk. 8. Bestyrelsen kan vedtage rabatordninger for klubkontingentet.
Stk. 9. Ethvert medlem, som har fortabt sit medlemsskab, skal ved genindmeldelse betale
medlemsindskud, plus eventuelt skyldigt kontingent og rykkergebyr. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde
dispensere herfra.
Stk. 10. Skift fra en medlemstype til en anden skal godkendes af bestyrelsen.
§ 11. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes med mindst
3 uger og højst 2 måneders varsel.
Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når denne er indkaldt rettidigt samt mindst 1/4 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret. Et medlem må højst møde med 2
fuldmagter. Såfremt der ikke opnås tilstrækkeligt fremmøde opløses generalforsamlingen og der
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling jf. § 12.
Stk. 4. Almindeligt stemmeflertal er gældende. Vedtægtsændringer dog jf. § 15. Stk. 5. Indkaldelsen til
ordinær generalforsamling skal indeholde:
1. Dagsorden.
2. Arbejdsplan. (forventede større aktiviteter i det kommende år)
Stk. 6. Revideret regnskab skal være at finde i foreningens lokaler senest 2 uger før afholdelsen af
generalforsamlingen, og skal samtidigt kunne rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 7. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
afholdelsen, og underskrevet af forslagsstilleren. Senest ugedagen før generalforsamlingen opslår
bestyrelsen sådanne forslag i klubbens lokaler. Interesserede medlemmer skal forud for
generalforsamlingen tillige ved henvendelse til bestyrelsen kunne få oplyst indhold af indkommende
forslag. Forslag til vedtægtsændringer følger tillige reglerne i §
Stk. 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent, referent samt to stemmeoptællere.
2. Formandens fremlæggelse af årsberetning og generalforsamlingens godkendelse af
beretningen.
3. Kasserens fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og generalforsamlingens godkendelse af
dette.
4. Formandens gennemgang af planlagte aktiviteter for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Vedtagelse af budget.
8. Valg til bestyrelse, samt 2 suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
10. Valg chefinstruktør (Minimum CMAS ** instruktør).
11. Valg af repræsentant til Samarbejdsudvalget for Vedbæk Havn.
12. Eventuelt.
Generalforsamlingen afsluttes med medlemmernes tilkendegivelser om deltagelse i udvalgsarbejde i
det kommende år.
§ 12. Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når:
1. Bestyrelsen ved flertal bestemmer sig herfor
2. 2/5 af foreningens medlemmer skriftligt kræver det.
Stk. 2. Bestyrelsen skal senest 3 uger efter at ønsket er fremsat skriftligt, indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal vedlægges dagsorden,
der mindst skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent samt 2 stemmeoptællere.
3. Årsag til indkaldelsen.
Stk. 3. Dagsorden kan ikke ændres efter offentliggørelsen, ej heller under afholdelse af den
ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 4. Almindeligt stemmeflertal er gældende. Vedtægtsændringer følges § 15.
Stk. 5. Et medlem må højst møde med 2 fuldmagter. Enhver afstemning skal være skriftlig, blot ét
medlem kræver det.
§ 13. Udelukkelse og udmeldelse.
Den der skader sikkerheden eller klubbens/forbundets omdømme kan ekskluderes eller idømmes
karantæne. Bestyrelsen kan med 6/7 flertal ekskludere et medlem efter forudgående indkaldelse af
medlemmet til høring. Hvis medlemmet ikke inden 7 dage efter fastsatte høringsdato skriftligt over for
bestyrelsen tilkendegiver, at vedkommende ønsker sagen behandlet som anført i § 13 stk. 2, står
bestyrelsens afgørelse ved magt. Sådanne sager vil dog altid kunne indankes for DSF´s amatør- og
ordensudvalg.

Stk. 2. Enhver, der ifølge bestyrelsens beslutning er ekskluderet, er berettiget til at kræve sagen
forelagt på først kommende generalforsamling. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal forkaste
bestyrelsens beslutning.
Stk. 3. Enhver udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
§ 14. Dykkerture og sikkerhed.
Ture, under foreningens navn og mærke eller med anvendelse af foreningens materiel, skal foretages
med bestyrelsens samtykke og under ledelse en ansvarlig dykkerleder.
Stk. 2. For at sikre god opførsel og sikkerhed under dykning kan dykkerlederen udelukke ethvert
medlem, der ikke overholder DSF`s eller foreningens sikkerhedsregler vedrørende dykninger, samt de
af dykkerlederen givne supplerende instruktioner. Udelukkelse gælder turens varighed og skal
rapporteres til bestyrelsen. Dykkerlederens beslutning er indiskutabel indtil dykningen er tilendebragt.
§ 15. Vedtægtsændringer.
Vedtægterne kan alene ændres, hvis der på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst
en måneds mellemrum, er mindst ½ af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, der stemmer
for. De to generalforsamlinger skal indkaldes separat.
Stk. 2. Ved indkaldelse til en generalforsamling hvorunder vedtægtsændringer søges endeligt vedtaget,
bilægges dagsorden (den i § 11 stk. 8 eller § 12 stk. 2 nævnte dagsorden) tillige referat fra tidligere
afholdt generalforsamling, hvorunder de pågældende vedtægtsændringer blev behandlet og vedtaget
første gang.
Stk. 3. Ændring af §§ 15 og 16 følger vedtægternes § 15 stk. 1, med den tilføjelse at sådanne
ændringer hver gang kræver godkendelse af 2/3 af foreningens samtlige stemmeberettigede
medlemmer.
§ 16. Foreningens opløsning.
Foreningen kan kun opløses, hvis der på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor den ene
skal være ordinær, og med mindst en måneds mellemrum, er 2/3 af foreningens samtlige
stemmeberettigede medlemmer der stemmer herfor.
Stk. 2. Efter den sidste generalforsamling kan bestyrelsen realisere foreningens værdier. Alle værdier
skænkes herefter til Sammenslutningen af Idrætsorganisationer i Søllerød Kommune (SIS). Såfremt
SIS er enig heri, skal midlerne søges anvendes til etablering af anden dykkerklub inden for
kommunens grænser.
§ 17. Offentliggørelse af klubinformationer.
Enhver information fra bestyrelse til medlemmerne anses for offentliggjort når informationerne har
været bragt i klubbladet. Alle oplysninger forudsættes herefter medlemmerne bekendt.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 1. april 2001. Senest ændret: 6. marts 2018

