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VEDTÆGTER FOR GLADSAXE SPORTSDYKKERKLUB 

´ 
1. NAVN 
 
1.1 Gladsaxe Sportsdykkerklub er stiftet den 21.09.1975. 

 
1.2 Klubbens adresse er Bagsværdvej 144b. 2800 Lyngby, og er hjemmehørende i Gladsaxe 

kommune. 
 
 
2. FORMÅL 

 
2.1   Klubbens formål er at danne en social ramme for klubbens medlemmer, hvor 

undervandssporten udføres og fremmes, på en sikker måde. 
 

2.2 Alle medlemmer tilbydes at udbygge og forbedre deres dykkerfærdigheder ved træning i 
svømmehal og åbent vand. Endvidere arrangeres dykker- og ferieture.  

 
2.3 Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), hvis love og sikkerhedsbestemmelser 

er gældende for klubbens medlemmer. 
 

2.4 Klubbens lokaler anvendes til planlægning af dykkeraktiviteter og sociale arrangementer. 
 

 
3. KOMMUNIKATION 

 
3.1 Kommunikation mellem klub og medlemmer, sker primært igennem en til klubben tilknyttet 

kommunikationsportal. 
 
4. MEDLEMMER 

 
4.1 Alle medlemmer kan deltage i klubbens arrangementer, samt benytte klubbens faciliteter, 

jævnfør vedtægter og ordensregler.   
 

4.2 Aldersgrænse for medlemmer fastsættes på generalforsamlingen. 
 

4.3   Medlemmer er forpligtede til, med rimelig varsel, at hjælpe med at vedligeholde og udbygge 
klubbens faciliteter og materiel. I tilfælde af fravær, pålægges et gebyr, fastsat på 
generalforsamlingen, førstkommende kontingent. 

 
4.4 Som dykkermedlem kan optages enhver person med bestået dykkercertifikat, jævnfør 

vedtægter og ordensregler. 
 
4.5 Udvidet sikkerhedsregler, herunder særlige krav til udstyr skal vedtages på 

generalforsamlingen. Disse regler skal herefter fremgå af ordensreglerne.  
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4.6 Dykkermedlemmer der ikke er i restance, kan få gratis luftpåfyldning på dykkerflasker, jævnfør 
ordensreglerne. 

 
4.7 Klubben kan optage motionsmedlemmer. Et motionsmedlem har adgang til at benytte 

svømmehallen. 
 

4.8 Klubben kan optage æresmedlemmer. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen 
vedtage at et medlem skal optages til æresmedlem, hvilket indebærer samme rettigheder som 
et dykkermedlem.  

 
 
5. INDMELDELSE OG UDMELDELSE 
 
5.1 Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Ved indmeldelse skal alle 

medlemmer på eget initiativ, være bekendt med klubbens vedtægter, ordens- og 
sikkerhedsregler som findes på  klubbens kommunikationsportal.  

 
5.2 Indmeldelsesgebyr og kontingent tilbagebetales ikke. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde, 

efter anmodning helt eller delvis tilbagebetale et kursusgebyr. 
 
 

6. PÅTALE OG EKSKLUSION  
 

6.1 Bestyrelsen skal påtale overtrædelser af ordens- og sikkerhedsregler over for det medlem, 
der har foretaget en overtrædelse, på førstkommende bestyrelsesmøde.  

 
6.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der forsætlig modarbejder klubbens formål, eller 

nedsætter denne eller dens medlemmers almindelige omdømme. 
 

6.3 Ved kontingentrestance kan bestyrelsen udmelde et medlem. 
 

6.4 Bestyrelsen skal efter anmodning fra den, der er blevet ekskluderet, forelægge sagen på 
førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen kan beslutte, hvorvidt eksklusionen 
skal ophæves, samt om der skal betales kontingent for den tid eksklusionen har varet. 

 
6.5 Udmeldte og ekskluderede medlemmer har intet krav på klubben eller dens midler. 

 
 

7. KONTINGENT OG MEDLEMSGRUPPER   
 

7.1 Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes på generalforsamlingen. Øvrige priser og 
gebyrer fastsættes af bestyrelsen. Alle medlemmer skal betale kontingent for 1 år ad gangen, 
som opkræves i starten af januar.  

 
7.2 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer for kontingent i indtil 1 år. 
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7.3 Kontingentet til DSF er inkluderet i klubkontingentet for dykkermedlemmer. 
 
 

7.4 Klubben har 3 medlemsgrupper: 
1. Dykker, ungdom 
2. Dykker, voksen (fra og med det kalenderår, hvor man fylder 25) 
3. Motionist 
 

7.5 Familiekontingent: Et tredje GSDK medlem fra en og samme husstand og familie udløser 
25% rabat på kontingent, og fjerde (og efterfølgende) medlem udløser 50% rabat på 
kontingent. Rabatten/rabatterne gives til de medlemmer af husstanden, som betaler den 
laveste kontingentsats. 
 

 
8. GENERALFORSAMLING 

 
8.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i klubbens anliggender. 

 
8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 3 mdr. efter regnskabsårets udløb, og 

indkaldes med mindst 4 ugers varsel.  
 

8.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 
mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer indsender en skriftlig anmodning derom til 
bestyrelsen, med angivelse af hvad der ønskes behandlet. 

 
8.4 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at bestyrelsen har 

modtaget begæringen og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
 

8.5 Indkaldelse sker på klubbens kommunikationsportal, eller ved udsendelse af dagsorden. 
 

8.6 Alle medlemmer har adgang og stemmeret til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig hvis halvdelen af medlemmerne til stede. 

 
8.7 Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødets antal. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer 
kræves dog at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. 

 
8.8 Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre nogen ønsker skriftlig afstemning. Et 

medlem kan på generalforsamlingen lade sig repræsentere ved fuldmagt. 
 

8.9 På den ordinære generalforsamling aflægger klubbens formand beretning om klubbens 
virksomhed i det forløbne år. Kassereren forelægger revideret regnskab. 

 
8.10 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftlige og 

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
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8.11 Forslag og revideret årsregnskab, lægges ud på hjemmesiden, senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 

 
 

9. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING 
 

9.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning og beslutning om godkendelse deraf. 
3. Fremlæggelse af og beslutning om regnskabets godkendelse. 
4. Indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr. 
6. Forelæggelse af budget for det kommende år. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
8. Valg af medlemmer til udvalg. 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
10. Eventuelt. 

 
 
10.  BESTYRELSEN 
 
10.1 Bestyrelsen har den administrative myndighed i alle klubbens anliggender og skal lede denne 

i overensstemmelse med lovene. 
 
10.2 Bestyrelsen består af en formand, næstformand/sekretær, kasserer, samt alle udvalgsformænd 

og redaktør. Bestyrelsens medlemmer vælges af Generalforsamlingen til nedenstående poster. 
 
10.3  Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen. 
 a. På ulige år afgår: 
  i) Formanden 
  ii) Uddannelsesudvalgsformanden 
  iii) Materialeudvalgsformanden 
  iv) Redaktøren  
 
 b) På lige år afgår: 
  i) Næstformanden 
  ii) Kassereren 
  iii) Turudvalgsformanden 
    
10.4 På generalforsamlingen vælges for et år af gangen, 1 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 
10.5 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil 

næste ordinære generalforsamling.  
 
10.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
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10.7 På alle bestyrelsesmøder optages et referat, der skal være tilgængeligt på klubbens 
kommunikationsportal.  

 
11.  UDVALG  
 
11.1 Klubben har følgende udvalg: 
 a. Materialeudvalg 
 b. Uddannelsesudvalg 
 c. Turudvalg 
 d. Redaktør 
 
11.2 Disse udvalg koordinerer aktivitet og opgaver samt udfærdiger og reviderer regler vedrørende 

udvalgets område. 
 
11.3 Udvalgene kan danne grupper med henblik på specielle aktiviteter i overensstemmelse med 

klubbens formål. 
 
 
12.  REGNSKABET 
 
12.1 Kassereren må ikke have flere penge i behold end nødvendigt til afholdelse af de løbende 

udgifter. Det øvrige beløb skal indsættes i et pengeinstitut. 
 
12.2  Kassereren skal når bestyrelsen forlanger det, fremlægge regnskab for bestyrelsen. 
 
12.3  Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december. Det påhviler kassereren at indgive 

regnskabet til revision, der skal være foretaget inden den 31. januar. 
 
12.4  Revisorerne kan til enhver tid gennemgå regnskabet og kontrollere kassebeholdningen. 
 
 
13.  TEGNINGSRET 
 
13.1  Klubben tegnes af formanden eller kasseren. 
 
 
14.  OPLØSNING 
 
14.1  Klubben kan ikke opløses så længe 1/4 af dykkermedlemmerne ønsker dens beståen. 
 
14.2  I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens værdier realiseres til dagspris. Eventuelt 

overskud efter afvikling af gæld tilfalder DSF. 


