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VEDTÆGTER FOR MØNS SPORTSDYKKERKLUB 

 

§ 1. Klubbens navn er Møns Sportsdykkerklub, forkortet M.S.D. 

Klubben er stiftet i Stege den 24.03.1982 og er hjemmehørende i Vordingborg 

Kommune. 

§ 2. Klubbens formål er at fremme undervands sporten og sikkerheden under dens 

udøvelse. Klubben kan støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art. 

§ 3. Klubben er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) hvis love og vedtægter er 

retningslinjer for klubben og dens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter ud fra DSF ́s 

love og vedtægter MSD ́s sikkerhedsregler, disse kan af alle stemmeberettigede 

medlemmer bringes til afstemning på en generalforsamling. Formanden eller dennes 

stedfortræder, repræsenterer klubben i DSF ś repræsentantskab. 

Ønsker et medlem en sag forelagt for DSF ́s bestyrelse eller et udvalg herunder, rettes 

der skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse, der fremsender dette i 2 eksemplarer til 

DSF med angivelse af, hvad der hidtil måtte have været passeret i pågældende sag. 

Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til- eller afgang af 

medlemmer, samt om ændringer i bestyrelsen, en gang årligt. 

§ 4. Som medlem kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser og er 

uden mellemværende med en anden klub under DSF, og kan indtræde enten som.: 

a) Aktivt junior medlem 10 år til det fyldte 18 år 

b) Aktivt senior medlem fra det fyldte 18 år 

c) Passivt medlem 

d) Æresmedlem 

Ved optagelse som junior kræves forældrenes/værges skriftlige tilladelse 

Æresmedlemmer: indstilling kan kun forelægges og godkendes på en 

generalforsamling. 

§ 5. M.S.D. medlemsrettigheder tillader : 

Aktivitet forenelig med det respektive medlemskab og brug af udstyr i forhold til det 

pågældende medlems uddannelse. 

Aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret på en generalforsamling efter 12 mdr. 



medlemskab. 

Eksklusion Grundlag / Karantæne : 

Den der bevidst eller groft uforsvarligt, tilsidesætter klubbens sikkerhedsregler, eller 

skader klubbens omdømme, kan med flertal i klubbens bestyrelse, efter forudgående 

høring, idømmes karantæne. 

Ønskes et medlem ekskluderet, kræver det enstemmighed i bestyrelsen. 

Bestyrelsens afgørelse om karantæne eller eksklusion kan indankes på næstkommende 

generalforsamling, hvis dette kræves, af en eller flere stemmeberettigede medlemmer. 

§ 6. Klubbens bestyrelse består af en Formand, en næstformand, en kasserer, en 

sekretær, en materielforvalter og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer 

vælges for en 2 årig periode på den ordinære generalforsamling. Samtidigt vælges for 

en 1 årig periode 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Kun stemmeberettigede medlemmer af klubben kan vælges til bestyrelsen på 

generalforsamlingen. 

Formand og kasserer kan indkøbe til klubben uden den andens underskrift. Alle 

bestyrelsesmedlemmer kan tildeles prokura til at foretage indkøb til klubben med den 

samlede bestyrelses godkendelse. 

Indkøb på et beløb større end kr. 10.000,- skal godkendes enstemmigt af bestyrelsen. 

§ 7. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde og leder forhandlingerne af møderne. Der 

afholdes mindst 1. møde hvert kvartal. Der føres protokol over møderne. 

§ 8. Bestyrelsen kan nedsætte komiteer og udvalg, samt give retningslinier for deres 

arbejde. Bestyrelsen skal tilse og sikre at komiteer og udvalg arbejder i klubbens 

interesser og ånd. 

komiteer og udvalg, skal på forlangende, aflægge regnskab for kassereren. 

§ 9. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i Januar måned. 

Bestyrelsen skal indkalde pr. E-mail og klubbens hjemmeside samt ved opslag i 

klubhuset med 14 dages varsel. 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelsen skal indeholde følgende Dagsorden: 



1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning / godkendelse. 

4. Revideret regnskab samt budget forelægges / godkendelse. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg til bestyrelsen. 

     (på lige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer) 

     (på ulige årstal vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer) 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. ( suppleanter vælges for en 1 årig 

     periode. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

     ( vælges for en 1 årig periode) 

9. Valg af udvalgsformænd for turudvalg, uddannelsesudvalg, sikkerhedsudvalg 

     og it udvalg. 

10. Eventuelt. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde senest 3 uger efter 

generalforsamlingen. 

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 den 10 December. Afstemning om kandidater til bestyrelsen 

kan være hemmelige, når blot et medlem kræver det. Anden afstemning foretages ved 

håndsoprækning. Vedtægtsændringer afgøres ved 2/3 stemmeflertal af de fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer. 

Der kan ved alle afstemninger stemmes ved fuldmagt. 

Bestyrelsen kan, når det skønnes nødvendigt, foretage omkonstituering, dette kan dog 

såfremt 2/3 af medlemmerne kræver det, forlanges godkendt på en ekstraordinær 

generalforsamling senest 2 mdr. efter dato for bekendtgørelsen af omkonstitueringen. 

Der skal føres protokol som underskrives af dirigenten. 

Medlemmer med restance på dagen for afholdelse af ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling har ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når et flertal i bestyrelsen, eller 

mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, fremsætter skriftligt ønske. 

herom.Indkaldelse skal ske pr. E-mail og klubbens hjemmeside, samt ved opslag i 

klubhuset med angivelse om årsagen til indkaldelsen, senest 1 mdr. efter at der er 

fremsat ønske herom og med 14 dages varsel. Der kan kun behandles emner, der er 



taget med i indkaldelsen. 

§ 11. Indmeldelsesgebyr og kontingent størrelse kan kun ændres på en ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling. 

Kontingent opkræves forud og inkluderer for alle aktive medlemmer kontingent til DSF. 

Restance medfører automatisk tab af medlemskab og evt. andel i klubbens formue. Ved 

genindmeldelse skal der betales nyt indmeldelsesgebyr. 

Æresmedlemmer er kontingentfrie. 

Restance er max. 3 mdr. / 1 kvartal. ingen restance pr. 1 Januar. 

§ 12. Alle ture i klubbens navn eller med klubbens mærke skal foregå med dykkerleder. 

Såfremt der anvendes anden gas end atmosfærisk luft d.v.s. gas med et oxygenindhold 

over 21 %, skal brugeren være uddannet hertil. Samtidigt skal brugerens trykflasker og 

ventiler efterses af brugeren selv hvert år. Kontrollen og planlægningen af dette, påhviler 

brugeren, og kan kontrolleres af sikkerhedsudvalget. 

§ 13. Skader på, eller bortkomst af klubbens materiel, fordrer uopholdelig indberetning 

til bestyrelsen, der i hvert enkelt tilfælde kan træffe afgørelse om ansvar og 

erstatningspligt. 

Skader forvoldt på tredjeperson eller dennes udstyr er klubben uvedkommende. 

§ 14. Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål der måtte opstå om fortolkning af 

klubbens love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er 

nedfældet i disse. Årsag og afgørelse publiceres ved opslag i klubben. Afgørelsen kan 

gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling. 

§ 15. Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubben skal opløses, skal en 

sådan afgørelse prøves på en ekstraordinær generalforsamling senest 1 mdr. efter, og 

bekræftes af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

Såfremt et flertal opnås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier, og den indkomne 

sum hensættes i 5 år til eventuel brug for en nystartet sportsdykkerklub under DSF. Den 

nye klub skal være hjemmehørende på Møn. Såfremt ingen, indenfor en periode på 5 år, 

har fået udbetalt pengene, tilfalder disse .: 

Møns vandsportsklubber i lige fordeling. 

 

Godkendt på den ordinære generalforsamling den 25/1-2019 

Bestyrelsen 


