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SKAWDYK 

 
Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 
 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED. 
Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn 
kommune er stiftet den 3. april 1978.  
 

§ 2. FORMÅL. 
Dykkerklubbens formål er at dyrke undervandssporten og på anden måde virke for at fremme denne 
sport og udøve aktiviteterne under sikre former samt i et forpligtigende fællesskab at styrke klublivet, 
fremme kammeratligt samvær for herigennem at styrke folkeoplysningen og medlemmernes evne og 
lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt i samfundslivet. 
 

§ 3. MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER. 
Klubben er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) og derigennem Danmarks Idrætsforbund 
(DIF) og er undergivet disse organisationers vedtægter og bestemmelser. 
Klubben er tilsluttet Idrætssamvirket Frederikshavn.  
 

§ 4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER. 
Som medlem kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser, samt forpligtiger sig til at 
overholde klubbens vedtægter og regler. 
Al aktivitet i klubben foregår på eget ansvar. 

Medlemmer kan optages i følgende kategorier: 

a) Aktive senior medlemmer. 
Aktive seniormedlemmer omfatter aldersgruppen fra 15 år og opefter.  
Unge mellem 15 og 18 år kan kun optages med forældres / værges skriftlige samtykke. 
Det påhviler det enkelte seniormedlem i samarbejde med klubbens instruktører, indenfor 2 år, at 
gennemføre en sportsdykkeruddannelse minimum svarende til CMAS*. 
Til aktive uv-rugby spillere kan der dispenseres fra denne regel.  
Medlemmer optaget før d. 1. januar 1992 er ikke omfattet af reglen. 

b) Aktive juniormedlemmer. 
Aktive juniormedlemmer omfatter aldersgruppen fra 9 til 16 år.  
Juniormedlemmer kan kun optages med forældres / værges skriftlige samtykke. 
Juniormedlemmer har fra det fyldte 15. år, med forældres / værges underskrift ret til at overgå til 
seniorgruppen uden at betale indmeldelsesgebyr. 

c) Aktive familiemedlemmer. 
Som aktive familiemedlemmer kan seniormedlemmers hjemmeboende børn under 18 år optages. 
Aktive familiemedlemmer har på lige fod med øvrige aktive ret til at deltage i aktiviteterne i det 
omfang pågældende seniormedlem selv forestår opsyn og træning af familiemedlemmet. 
Familiemedlemmer optages med henblik på at fremme interessen for sportsdykning og styrke det 
familiære og sociale sammenhold. 
Aktive familiemedlemmer er ikke medlem af DSF. 

d) Aktive motionister. 
Som motionist kan optages medlemmer der ikke aktivt dykker, men ønsker at dyrke 
motionssvømning og undervandsrugby på motionsplan. 



Aktive motionister har på lige fod med klubbens øvrige medlemmer ret til at deltage i klubbens 
aktiviteter og arrangementer undtaget aktiviteter af dykkermæssig karakter. 
Aktive motionister er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund. 
Aktive motionister kan fra et kvartals begyndelse overgå til aktivt seniormedlemskab. 

e) Passive medlemmer. 
A passive medlemmer er personer, som gennem medlemskab ønsker at støtte Skagen 
Sportsdykkerklub. 
Passive medlemmer har i et begrænset omfang ret til at deltage i klubbens arrangementer. 
Passive medlemmer betaler intet indmeldelsesgebyr, ved evt. overgang til aktivt medlemskab 
betales fuldt indmeldelsesgebyr.  
B passive medlemmer er ligeledes medlem af DSF, der betales fuldt indmeldelsesgebyr til DSF, 
ved evt. overgang til aktivt medlemskab betales intet indmeldelsesgebyr.   
Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlinger. 

f) Æresmedlemmer. 
Æresmedlemmer er personer, der har ydet en ekstraordinær stor indsats for, eller har været af stor 
betydning for Skagen Sportsdykkerklub eller sportsdykning i Danmark. 
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom 
kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. 
Æresmedlemmer er kontingent fri. 

 
§ 5. INDMELDELSE. 
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens formand / kasserer. For 
medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. 
Indmeldelsen er bindende for mindst tre måneder, dog er der en prøvetid på 14 dage.  
 

§ 6. UDMELDELSE. 
Udmeldelse skal ske skriftligt til formand / kassereren med en månedsvarsel til udgangen af et 
kvartal. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk 
mellemværende med klubben. 
 

§ 7. KONTINGENT. 
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling (GF). Kontingentet skal være af 
en sådan størrelse, at klubben kan drives økonomisk forsvarligt.  
Kontingentet forudbetales kvartals- eller årsvis. 
 

§ 8. RESTANCE. 
Når et medlem er i kontingentrestance for mere end et kvartal, kan bestyrelsen med 8 dages 
skriftligt varsel ekskludere vedkommende.  
Ved sletning af medlemskab p.g.a. kontingentrestance kan nyoptagelse ikke finde sted igen før 
skyldigt kontingent samt nyt indmeldelsesgebyr er betalt. 
 

§ 9. UDELUKKELSE OG EKSKLUSION.  
Bestyrelsen kan udelukke eller ekskludere et medlem der ikke opfylder sin forpligtigelser overfor 
klubben, overtræder klubbens vedtægter og regler, skader sikkerheden, undervandssportens eller 
klubbens omdømme, eller hvis særlige forhold gør sig gældende.  
I såvel sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen 
træffer sin afgørelse. 
Bestyrelsens beslutning om udelukkelse eller eksklusion kræver at mindst 2/3 af bestyrelsens 
medlemmer har stemt herfor. 
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på den førstkommende 
generalforsamling. Vedkommende har krav på at få meddelelse herom, senest 3 døgn før 



generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare 
sig. 
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt først på dagsordenen, og 
vedkommende har kun adgang til generalforsamlingen, hvor dette særskilte punkt behandles. 
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte 
medlemmer. 
Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som 
medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning 
om eksklusion  
 

§ 10. ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt og senest med udgangen af februar måned, og 
den indkaldes med 3 ugers varsel ved annoncering i den lokale dagspresse eller / og i klubbladet 
eller / og ved E-mail eller / og på klubbens hjemmeside. 
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte 
indbyde. 
Stemmeret har ethvert aktivt medlem med mindst 6 måneders medlemskab og som ikke er i 
kontingent restance. Junior- og familiemedlemmer har kun stemmeret ved en forælder eller værge.  
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til formanden 
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagordenen. 
Dagsordenen med indkomne forslag og revideret regnskab bekendtgøres ved opslag i klubhuset 
senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte antal.  
 

§ 11. DAGSORDEN. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
4. Fastlæggelse af kontingent. 
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende regnskabsår 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg af formand (på valg i lige år) 
8. Valg af kasserer (på valg i ulige år)  
9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen. ( 1 (2) i lige år og 2 (3) i ulige år ) 
10.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
11.Valg af autoriseret revisor. Såfremt der ikke vælges autoriseret revisor skal der vælges 2 

stemmeberettigede revisorer fra klubben og 1 revisorsuppleant 
12.Eventuelt. 

 

§ 12. Generalforsamlingens ledelse. 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede 
forhandlingerne. 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver eksklusion, vedtægtsændringer og 
klubbens opløsning kvalificeret flertal jfr. § 9, § 21 og § 22. 
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance eller har 
anden gæld til klubben. 
Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at 
vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. 



Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring fra 3 stemmeberettigede 
medlemmer foretages skriftlig afstemning. 
Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af 
dirigenten. 
 

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 
mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte 
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for 
bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. 
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 10  
 
§ 14. Bestyrelse - valg. 
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. 
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne. 
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, og yderligere 3 (5) medlemmer og vælges for to år ad 
gangen af den ordinære generalforsamling.  
Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kassereren og tre 
bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.  
 
§ 15. KONSTITUERING – TEGNINGSRET. 
Bestyrelse konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen med 
næstformand og sekretær. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer heriblandt 
formanden er til stede. 
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. 
Et eller flere medlemmer vælges af bestyrelsen til at repræsentere klubben på DSF 
repræsentantskabsmøde samt kredsrepræsentantskabsmødet. 
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000,- kræves dog 
bestyrelsens samtykke. I sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre for 
mere end kr. 50.000,- skal godkendelse foreligge fra generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal.  
 

§ 16. BESTYRELSESPROTOKOL OG INFORMATION. 
Over de af bestyrelsen, og de i forbindelse hermed nedsatte udvalg, førte forhandlinger, føres en 
protokol. 
Referat af møderne bekendtgøres for medlemmerne via klubbens medier.  

 
§ 17. Udvalg. 
Samtlige udvalg nedsættes af bestyrelsen og arbejder under klubbens bestyrelse, hvortil udvalgets 
formand aflægger referat ved bestyrelsesmøder. 
Udvalget sammensættes af udvalgsformanden og bestyrelsen. 
 

§ 18. Regnskab. 
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 
Bestyrelsen skal senest 8 dage inden den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab for det 
foregående år og status pr. 31. december til revisor / revisorerne.  
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være 
forsynet med revisors /  revisorernes påtegning. 
Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer på opslag i klubhuset senest 5 dage 
før generalforsamlingens afholdelse. 



 

§ 19. Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen revisor / revisorer jf. § 11. 
Revisor / revisorerne skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede 
regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. 
Revisor / revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger 
 

§ 20. Sikkerhedsregler. 
DSF’s sikkerhedsregler og de af bestyrelsen nedsatte regler er gældende for enhver dykkertur. 
Klubbens sikkerhedsregler skal evalueres en gang om året, senest med udgangen af december. Der 
indkaldes til møde med mindst 14 dages varsel. De fremmødte evaluerer årets dykninger og 
eventuelle sikkerhedsproblemer og indstiller om ændringer i sikkerhedsreglerne til bestyrelsen, som 
godkender. 
 

§ 21. Udflugter. 
Ingen ture må foretages i klubbens navn eller med klubbens mærke og udstyr uden bestyrelsens 
viden. 
 

§ 22. Ekstraordinære foranstaltninger. 
I tilfælde af at disse vedtægter måtte vise sig at være utilstrækkelige, er den til enhver siddende 
bestyrelse bemyndiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, at træffe sådanne 
foranstaltninger, som tjener at fremme klubbens interesser i den pågældende situation. 
 

§ 23. Vedtægtsændringer. 
Forandring af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget. 
 

§ 24. Klubbens opløsning. 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af 
klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 
3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket 
antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med 
foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. 
Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal. 
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue der er i behold, anvendes til idrætslige formål i 
Skagen, Frederikshavn kommune dog således at midlerne vil være båndlagt til opstart af en ny 
dykkerklub i Skagen i en periode på op til fem år.  
 
 
 
 
 

_____________________________ 
dirigent 

Børge Mikkelsen 
 


