Kalundborg Sportsdykkerklub
Medlem af.: KIU - DSF - DIF – CMAS

LOVE FOR KALUNDBORG SPORTSDYKKERKLUB.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 6. september 2012.
*************************************
§

1.0

KLUBBEN:

Stk. 1.1

Klubben, hvis navn er Kalundborg Sportsdykkerklub er stiftet i Kalundborg, den 08-06-1976.

Stk. 1.2

Klubben navn kan, hvor det er formålstjenligt, lyde forkortelsen KSK. ( Her tænkes specielt på brevveksling,
love m.m.)

Stk. 1.3

KSK er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund ( DSF ), hvis love og sikkerhedsregler er umiddelbart gældende for KSK´s medlemmer.

Stk. 1.4

KSK´s love må ikke umiddelbart være i strid med DSF´s love.

Stk. 1.5

KSK´s egne klublove og sikkerhedsregler skal ubetinget følges af samtlige klubbens medlemmer, aktive som
passive.

§

FORMÅL:

2.0

Stk. 2.1

Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. KSK skal, hvor det
er mulige, støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art.

§

MEDLEMMER:

3.0

Stk. 3.1

Som aktivt medlem kan optages enhver der opfylder KSK´s betingelser. Det nye medlem skal kunne tilslutte
sig nærværende love og sikkerhedsregler, og skal være uden mellemværende med anden klub under DSF.
Som passivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte KSK´s formål, jævnfør § 2.
Passivt medlemsskab giver ikke ret til aktiv sportslig udøvelse af nogen art ved nogen af KSK´s arrangementer, ligesom passivt medlemsskab ikke giver stemmeret ved KSK´s generalforsamling.
Medlemmer som optages, kan indtræde i enten:
A) juniorafdelingen – fra 10. år til det fyldte 18. år.
B) seniorafdelingen – fra det fyldte 18. år.
C) afdelingen for passive medlemmer.
D) æresmedlem.
Ved optagelse i juniorafdelingen kræves forældres/værges skriftlige tilladelse.
Æresmedlemmer indstilles til generalforsamlingen og godkendes af denne.

Stk. 3.2

Medlemmer, som søger at skade KSK eller DSF kan ekskluderes af en enig bestyrelse. En sådan eksklusion
skal forelægges næste generalforsamling, hvor den skal vedtages med mindst 60 % af klubbens aktive fremmødte medlemmer.

Stk. 3.3

Medlemsrettigheder tillader:
A)
1. Aktivitet forenelig med respektive afdeling og dennes brug af udstyr.
2. Stemmeret har alle aktive medlemmer.
3. Valgbare er alle aktive medlemmer.
B)

§

4.0

Eksklusion/karantæne kan idømmes enhver, som skader sikkerheden eller klubbens/forbundets
omdømme.
Bestyrelsen kan med almindeligt stemmeflertal ekskludere eller idømme karantæne efter forudgående høring. Ønskes et medlem ekskluderet af andre årsager, kræver det enstemmighed i bestyrelsen, ligesom medlemmet kan anke bestyrelsens afgørelse for generalforsamlingen.

KONTINGENT:

Stk. 4.1

Indmeldelsesgebyr, samt den årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves forud for et år pr. gang. Der benyttes den af bestyrelsen bedst skønnet opkrævnings mulighed for
KSK.
I kontingenter er medregnet kontingent til DSF.
Restance i over et kvartal, vil medføre tab af medlemskab, medmindre der forligger aftale med KSK´s kasserer om betalingsdato. Ved genindmeldelse skal nyt indmeldelsesgebyr betales. Restance medfører automatisk tab af KSK´s aktiver og eventuelle formue. Der kan, ved manglende indbetaling af kontingent, opkræves
rykkergebyr.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Stk. 4.2

Familierabat ydes til familier, bestående af ægtefæller/samlever og disses hjemmeboende børn indtil det
fyldte 18. år. Rabatten er som følger:
Dyreste medlem ingen rabat, til efterfølgende medlem/medlemmer ydes 50 % rabat på kontingentet. Passive
medlemmer kan ikke indgå i familierabatten, ligesom rabatten er betinget at rettidig indbetaling.

Stk. 4.3

Passiv medlemskab koster 25% af et aktivt kontigent, og der ydes ingen former for rabat på denne. Ønskes
yderligere medlemskab af DSF, for at modtage forbundsbladet ”Sportsdykkeren” betales der herfor gældende kontingent til DSF.

§

BESTYRELSE:

5.0

Stk. 5.1

KSK´s bestyrelse består af:
Formand, Næstformand, Kasserer og en Sekretær samt udvalgsformænd.
Der findes formænd fra følgende udvalg: Uddannelsesudvalg, Ungdomsudvalg, Turudvalg, Sportsudvalg,
Materieludvalg, Sikkerhedsudvalg og Trivselsudvalg.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, på den ordinære generalforsamling.
Samtidig vælges, for et år ad gangen, en suppleant og to revisorer.
Formand, Sekretær, Ungdomsudvalgsformand, Sportsudvalgsformand og Sikkerhedsudvalgsformand vælges på lige årstal.
Næstformand, Kasserer, Uddannelsesudvalgsformand, Turudvalgsformand, Materieludvalgsformand og Trivelsesudvalgsformand på ulige årstal.
Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer KSK i DSF´s repræsentantskab sammen med de,
ifølge DSF´s love, andre aktive KSK medlemmer som bestyrelsen vælger.

Stk. 5.2

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, og leder forhandlingerne på disse møde, af hvilke der afholdes
mindst et hvert kvartal. Der føres protokol over møderne.

Stk. 5.3

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og tillidsposter til varetagelse af klubbens drift.
Udvalgsformændene konstituerer selv udvalgene. Tillidsposterne udpeges af bestyrelsen.

Stk. 5.4

Udvalgsformændene afholder udvalgsmøder efter eget skøn, og er ansvarlige for at det udvalg de repræsenterer virker efter KSK´s love og vedtægter.

Stk. 5.5

Det påhviler bestyrelsen, at orientere DSF om enhver til- eller afgang af medlemmer, samt ændringer i klubbens bestyrelse. Dette skal gøres mindst en gang årligt.

Stk. 5.6

Det påhviler bestyrelsen, at orientere klubbens medlemmer om ting som tilgår klubben, og som måtte have
interesse for medlemmerne.

Stk. 5.7

Ved underskrifter i forbindelser med f.eks. postgiro konto, bankkontoer eller salg/køb af klubmateriel tegner
bestyrelsen KSK udadtil, med minimum formanden og to bestyrelsesmedlemmer.
Ved salg/køb af klubmateriel forstås alene investeringer i større effekter som f.eks. både, motorer, kompressorer ect. ect., samt andre effekter der overstiger hvad man skønner som et forsvarligt beløb.
Køb af effekter, som f.eks. benzin, olie og andre driftsmidler, samt mindre reservedele til KSK´s udstyr
ect.ect. kan erhverves under ansvar.

§

GENERALFORSAMLINGEN:

6.0

Stk. 6.1

Generalforsamlingen er KSK´s øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelse skal ske med mindst fjorten
dages varsel, og indeholde følgende dagsorden:
Valg af dirigent.
1. Formanden aflægger beretning.
2. Revideret regnskab forelægges.
3. Udvalgene aflægger beretning.
4. Indkomne forslag behandles.
5. Valg ifølge KSK´s love.
6. Eventuelt.

Stk. 6.2

Indkomne forslag, herunder forslag til eller vedtægtsændringer, skal være Formanden
i hænde senest 10. december, året før generalforsamlingen. Fuldstændig dagsorden for generalforsamlingen
offentliggøres på KSK web senest 14 dage før, at generalforsamlingen finder sted.

Stk. 6.3

Ekstraordinær generalforsamling kan berammes når mindst seks bestyrelsesmedlemmer, eller mindst halvdelen af klubbens aktive stemmeberettiget medlemmer fremsætter ønske derom.
Indkaldelsen skal ske med skriftlig angivelse af årsagen herfor, senest en måned efter ønsket herom er fremsat, og mindst med fjorten dages varsel.

Stk. 6.4

KSK´s aktive medlemmer er stemmeberettiget og valgbare til bestyrelsen, såfremt de ikke er i restance.
Kun aktive medlemmer, som er fremmødte på generalforsamlingen kan afgive stemme.

Stk. 6.5

Alle valg sker ved hemmelig skriftlig afstemning og afgørelsen er almindeligt stemmeflertal.
Der kan afstemmes ved håndsoprækning, såfremt de er 100 % enighed herfor, bortset fra lov- og vedtægtsændringer, hvor afstemningen skal være skriftlig.

Stk. 6.6

Lov- og vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 majoritet af den fremmødte generalforsamling, og skal
være hemmelig skriftlig afstemning.
Stemmeret til lov- og vedtægtsændringer har kun fremmødte aktive medlemmer, som har været aktivt betalende medlem af KSK i mindst et år.

§

7.0

AKTIVITETER:

Stk. 7.1

Bestyrelsen skal, i samarbejde med udvalgene, arrangere ture, træning, møder og anden aktivitet i klubbens
ånd.

Stk. 7.2

Ingen ture eller anden aktivitet, må foretages i KSK´s navn, eller med KSK´s mærke, uden bestyrelsens samtykke og med en af bestyrelsen udpeget leder/dykkerleder.

Stk. 7.3

KSK´s sikkerhedsregler skal følges på alle aktiviteter. Alle medlemmer får udleveret disse.

Stk. 7.4

Ansvar- eller erstatningsspørgsmål for KSK´s materiel påhviler brugeren/ne. Skade eller bortkomst af/på
KSK´s materiel fordrer uopholdelig indberetning til bestyrelsen, der i hvert enkelt tilfælde kan træffe afgørelse
om ansvar.

Stk. 7.5

Kommerciel brug af KSK´s udstyr og/eller materiel må ikke finde sted, dog kan en 100 % enig bestyrelse dispenserer herfor, ligesom generalforsamlingen kan dispenserer, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettiget,
i henhold til KSK´s lov § 6. stk. 6.6., stemmer herfor.
Stemmeret har kun fremmødte aktive medlemmer, som har været aktivt betalende medlem i KSK i mindst et
år.

Stk. 7.6

Det er medlemmerne i KSK, der selv udfører diverse reparations og vedligeholds arbejde af f.eks. foreningens klubhus, garager og diverse grej og udstyr. Dette arbejde bliver udført frivilligt og ulønnet.

§

LOV- ELLER VEDTÆGTSFORSTÅELSE/TVISTIGHEDER:

8.0

Stk. 8.1

Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål der måtte opstå om fortolkningen af KSK´s love og vedtægter, og
der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse.
Bestyrelsens afgørelse kan gøres til genstand for en afstemning på førstkommende generalforsamling.

Stk. 8.2

Ønsker et medlem en sag forelagt DSF´s bestyrelse, eller et udvalg herunder, retter han/hun skriftlig henvendelse til KSK´s bestyrelse, som sender sagen til DSF, såfremt den ikke kan afgøres lokalt.

§

KSK´s OPLØSNING ELLER TILHØRSFORHOLD:

9.0

Stk. 9.1

Hvis det ønskes af et flertal på en generalforsamling, at KSK skal opløses, skal en sådan afgørelse afprøves
på en ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter, og bekræftes af mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, som har været aktivt betalende medlem af KSK i mindst et år.
Hvis dette stemmeflertal opnås, skal bestyrelsen realisere KSK´s aktiver, den indkomne sum skal skænkes
til ungdomsarbejde i DSF.

Stk. 9.2

KSK´s medlemsskab til DSF er under de nugældende love og regler.
Såfremt DSF ændre holdning eller formål, der er i strid med KSK´s overbevisning til sportsdykning, kan
KSK´s medlemsskab tages op på en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling.
Hvis KSK´s generalforsamling beslutter udmeldelse af DSF, skal det være med mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, som har været aktivt betalende medlem af KSK i mindst et år.
Ovennævnte love er udarbejdet og revideret ud fra KSK´s oprindelige love af den 08-06-1976., samt revideret love af den 17-02-1989., den 25-02-1994., den 16-02-1996., den 21-02-1997., den 22-02-2002 den 2103-2003, den 09-02-2007 og den 06-09-2012 som der skal forefindes et eksemplar af i klubbens arkiver.
Nærværende love er forelagt på KSK´s ekstraordinære generalforsamling, den. 06-09-2012. Den siddende
bestyrelse underskriver lovene på generalforsamlingen, lovene skal derefter mangfoldiggøres og der skal
tilsendes et eksemplar til samtlige medlemmer, samt til DSF og Kalundborg Kommune.

Bestyrelsens underskrifter, Kalundborg, den 6 / 9 – 2012 (senest revideret).
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