Love & Vedtægter
§1.

Sportsdykkerklubben Polyfemos, der er en upolitisk sammenslutning af sportsdykkere
i Kreds 4, jfr. §5 i DSF vedrørende organisation, er stiftet i København den 13. januar
1972, med tilholdssted i Københavns kommune.

§2.

Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens
udførelse. Den skal støtte undervandsaktiviteter af kulturel, videnskabelig og sportslig
art.

§3.

Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), hvis love og
sikkerhedsbestemmelser er vejledende for klubbens aktive medlemmer.

§4.

Som medlem kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser.

§5.

a) Indmeldelsesgebyr og kontingentets størrelse for henholdsvis seniormedlemmer
og juniormedlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling.
Til det af generalforsamlingen vedtagne kontingent tillægges det til enhver tid
gældende medlemskontingent til DSF.
Kontingent til Sportsdykkerklubben Polyfemos og til DSF opkræves efter bestyrelsens
anvisninger.
b) Har et medlem ikke betalt kontingent fremsender bestyrelsen påmindelse herom.
Har et medlem ikke indbetalt det skyldige beløb senest 3 dage efter 2 sendte
påmindelser med 14 dages mellemrum er det pågældende medlem udmeldt af
Sportsdykkerklubben Polyfemos.
Ved genindmeldelse skal der betales nyt indmeldelsesgebyr.
c) Eventuel eksklusion af et medlem skal forelægges samtlige medlemmer af klubben
til afgørelse.
I forbindelse med eventuel eksklusion, skal bestyrelsen drage omsorg for, at det
pågældende medlems mening og eventuelle forsvar på klager bliver tilstrækkeligt
klarlagt.

§6.

Stk. 1
Klubben medlemmer opdeles i senior- og juniormedlemmer.
Stk. 2
Man er juniormedlem indtil det fyldte 18. År
Stk. 3
Seniormedlemmer har alle rettigheder og adgang til alle klubbens aktiviteter.
Juniormedlemmer kan ikke deltage i klubbens apparatdykning, men kan deltage i
øvrige arrangementer.
Juniormedlemmer under 15 år har stemmeret og repræsenteres igennem deres
forældre/værge.
Stk. 4
Alle medlemmer betegnes aktive og er samtidigt medlem af DSF.

§7.

Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer:
- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Sekretær
- Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling
Samtidigt vælges for 1 år ad gangen
- 1 til 2 Suppleant/-er
- 1 Revisor
Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov
På ulige årstal vælges:
- Formand
- Sekretær
På lige årstal vælges:
- Næstformand
- Kasserer
- Bestyrelsesmedlem
Ved frafald i bestyrelsen er den selvkonstituerende frem til næste generalforsamling
Ved stemmelighed er Formandens stemme udslagsgivende.

§8.

stk.1. Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt flertal. Bestyrelsen vælger en
kontaktperson.
stk. 2. Under benyttelse af klubbens udstyr skelnes mellem individuelt og solidarisk
ansvar.
a) Det individuelle ansvar defineres som ansvaret for klubudstyr, der udlånes til
personligt brug. Låneren hæfter i denne situation for alle skader samt tyveri, Dog ikke
for skader forårsaget ved almindeligt slid.
b) Det kollektive/solidariske ansvar defineres som ansvaret for klubudstyr, der
udlånes til fælles brug. Lånergruppen hæfter i denne situation solidarisk for alle
skader samt tyveri, dog ikke for skader forårsaget ved almindeligt slid.
stk. 3. Hvis klubben låner udstyr af enkelte klubmedlemmer eller modtager
serviceydelser fra klubmedlemmer, hæfter klubben som helhed for skader på dette
udstyr, samt for eventuelle følgeskader opstået i forbindelse med almindelig
benyttelse af dette udstyr.
stk. 4. Klubbens bestyrelse afgør suverænt om der i et givet tilfælde er tale om
almindeligt slid, hændelig skade eller uforsætlig adfærd.
stk. 5. Hvor reglerne vedrørende instruktørers personlige ansvar i forbindelse med
uddannelse af CMAS* og CMAS** dykkere ikke stemmer overens med § 8 skal
instruktørreglerne være gældende.
stk. 6. Reglerne under § 8 kan under ingen omstændighed stille parterne ringere end
den almindelige danske lovgivning.
stk. 7. Skade/bortkomst på/af klubbens materiel skal omgående indberettes til
bestyrelsen.

stk. 8. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst hvert kvartal, hvor der tages referat.
Referatet offentliggøres til medlemmerne efter bestyrelsens anvisninger.

stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til og afgang af
medlemmer samt ændring i klubbens bestyrelse.
Stk. 10. Udvalgene arrangerer ture, træning og anden aktivitet i klubbens ånd.
Stk. 11. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for, at meddelelser fra DSF kommer ud til
medlemmerne.
§9.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i 1. Kvartal.
Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel og indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Nedsatte udvalg aflægger beretning
4. Revideret regnskab forelægges
5. Forslag til budget
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse samt revisor
8. Valg af udvalgsformænd
9. Eventuelt
Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.

§10

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
eller mindst 1/2 –delen af klubbens medlemmer fremsætter ønske herom til
bestyrelsen.
Indkaldelsen skal senest 1 måned efter at ønsket herom er fremsat og med mindst
14 dages varsel.

§11. Klubbens medlemmer er stemmeberettiget og er valgbare til bestyrelsen, såfremt de ikke er I
restance ved generalforsamlingens begyndelse.
Juniorer under 15 år er stemmeberettiget og er valgbare til bestyrelsen via deres
forældre/værge.

§12. Generalforsamlingsbeslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal, idet
afstemningen foretages hemmeligt og skriftligt dersom blot et medlem fremsætter
ønske herom.
Referatet gøres tilgængeligt for klubbens medlemmer efter bestyrelsens anvisninger.

§13. Der udarbejdes årsregnskab baseret på kalenderåret.
§14. Ønsker et medlem en sag forelagt DSF's forbundsbestyrelse eller et udvalg herunder,
skal der rettes henvendelse til klubbens bestyrelse, der såfremt sagen ikke kan
afgøres lokalt sender sagen skriftligt i 2 eksemplarer til DSF, med angivelse af, hvad
der er passeret i sagen.

§15. Hvis det på en generalforsamling besluttes at klubben skal opløses, skal en sådan
afgørelse afprøves på en ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter og
bekræftes af mindst 2/3 af klubbens seniormedlemmer.
Hvis dette flertal nås, skal generalforsamlingen realisere klubbens værdier, og der
skal tages beslutning om, ved hvem klubben skal likvideres.
En eventuel formue fordeles ligeligt mellem Verdensnaturfonden og Dansk Røde
Kors.
§16. Vedtægtsændringer kan kun vedtages af generalforsamling med 2/3 af de afgivne
stemmer, dog minimum 50% af klubbens stemmeberettigede medlemmer. Er dette
ikke muligt kan vedtægtsændring vedtages ved en ekstraordinær generalforsamling, i
henhold til §10, med minimum 50 % af de afgivne stemmer.
.
§17. Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab.
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