Frømandsklubben

"BLOP"

Vedtægter

FRØMANDSKLUBBEN "BLOP" GODTHÅBSVEJ 7, 7000 Fa.

§1

NAVN
Frømandsklubben er en upolitisk og ukommerciel sportsdykkerklub. Klubbens hjemsted er
Fredericia

§2

FORMÅL
1.
At dygtiggøre klubbens medlemmer inden for undervandssporten.
2.
At fremme undervandsaktiviteter af videnskabelig, kulturel og sportslig art.

§3

FORBUND
1.
BLOP er medlem Dansk Sportsdykker Forbund (D:S:F).
2.
Klubbens medlemmer er underkastet vedtægter og bestemmelser for
D.S.F.

§4

MEDLEMMER
Klubbens medlemmer inddeles i følgende kategorier:
A.
Aktive medlemmer
B.
Passive medlemmer
C.
Æresmedlemmer
Ad. A Aktive medlemmer
1.
Personer der ønsker at deltage aktivt i undervandssporten.
2.
a.
For at kunne deltage i Blops arrangementer, hvor apparat benyttes,
skal deltageren være i besiddelse af sportsdykkerbevis.
b.
Dog kan instruktøren give dispensation herfor, såfremt medlemmet
har aflagt den praktiske del af prøven til sportsdykkerbevis.
Ad. B Passive medlemmer
Personer der ikke ønsker at udøve undervandssport, men dog ønsker at være
medlem af klubben.
Ad. C Æresmedlemmer
Som æresmedlememr kan generalforsamlingen udnævne medlemmer, der har
ydet en særlig fortjenstfuld indsats for klubben. Æresmedlemmer er
kontingentfri på livstid.

§5

INDMELDELSE
1.
Begæring og indmeldelse eller ændring af medlemsstatus i klubben sker
skriftligt til kasseren. Såfremt bestyrelsen imødekommer begæringen, regnes
optagelsen fra den 1. i den følgende måned.
2.
Hvert medlem tilstilles klubbens vedtægter og bestemmelser.

§6

UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske skriftligt og regnes fra indeværende måneds slutning. Indbetalt
kontingent refunderes ikke.

§7

SUSPENSION OG UDELUKKELSE
1.
Bestyrelsen kan - når den skønner det nødvendigt af hensyn til klubbens
omdømme eller tarv – suspendere et medlem. Suspensionen forelægges den
førstkommende generalforsamling, der ekstraordinært indkaldes senest 4 uger
efter suspensionen, hvor medlemmet skal have lov til at forsvare sig.
2.
Dog kan sagen indankes for Dansk Sportsdykker Forbund. D.S.F.'s afgørelse
er gældende indtil den først kommende generalforsamling.
3.
Generalforsamlingen træffer beslutning om udelukkelse af medlemmet. En
eventuel udelukkelse meddeles Dansk Sportsdykker Forbund.
4.
Et tidligere udelukket medlem kan kun genoptages med en
generalforsamlings godkendelse.
5.
I suspensionstiden er medlemmets rettigheder suspenderet, og der betales
ikke kontingent.

§8

INDSKUD OG KONTINGENTER
1.
Ved indmeldelse i klubben betales et indskud, hvis størrelse fastsættes på
generalforsamlingen.
2.
a.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet kan
betales kvartårligt eller helårligt.
b.
Kontingentet kan dog forhøjes, såfremt Dansk Sportsdykker Forbund
på det ordinære repræsentantskabsmøde vedtager en forhøjelse af
kontingentet til D.S.F.
3.
Undlader et medlem at betale kontingent, slettes vedkommende som medlem,
idet der dog gives 1 måneds restance.
4.
Tidligere medlemmer, der ønsker genoptagesle, må betale nyt indskud samt
evt. skyldig kontingentrestance.
5.
Medlemmer, der ønsker at dyrke undervandssport som i økonomisk henseende stiller
særlige krav til klubben, kan af bestyrelsen pålægges et ekstra kontingent.
6.
Hvert aktivt medlem betaler kontingent til Dansk Sportsdykker Forbund.
Forbundskontingentet er inkluderet i klubkontingentet.

§9

GENERALFORSAMLINGEN
1.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
2.
Under iagttagelse af klubbens vedtægter er enhver generalforsamling
beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal medlemmer.
3.
a.
Kun aktive medlememr, der er fyldt 16 år, med mere end 4 måneders
medlemsskab, har stemmeret.
b.
Medlemmer i kontingentrestance har ingen stemmeret.
c.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4.
a.
Generalforsamlingen konstituerer sig under ledelse af formanden, der
straks lader foretage valg af dirigent.
b.
Dirigenten, det ikke må være medlemt af bestyrelsen, leder
forhandlingerne i overensstemmelse med dagsordenen.
5.
a.
Alle sager – med de i nærværende vedtægter fastsatte undtagelser –
afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
b.
Hemmelig (skriftlig) afstemning skal foretages, såfremt mindst 1
medlem kræver dette.
c.
Hvis der er mere end en kandidat til en post, foretages hemmelig
afstemning. Den/de med højest stemmetal er valgt.
6.
Sekretæren fører i beslutningsprotokollen en oversigt over forhandlingerne
samt ordlyden af vedtagne forslag. Beslutningsprotokollen underskrives af
dirigenten og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 10

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
1.
Hvert år i marts måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende
dagsorden.
a.
Valg af dirigent.
b.
Formanden og udvalgenes beretning
c.
Fremlæggelse af regnskab
d.
Behandling af indkomne forslag
e.
Fastlæggelse af indskud og kontingent
f.
Valg af bestyrelse og suppleanter
g.
Valg af revisorer og revisorsuppleanter
h.
Valg af formænd til stående udvalg
i.
Eventuelt
2.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Samtidig
bekendtgøres dagsordenen.
3.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes
skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.

§ 11

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
1.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer
finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af de aktive medlemmer skriftligt
indgiver begrundet begæring herom.
2.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 14 dage efter begæringens
modtagelse, og indkaldelse med mindst 8 dages skriftligt varsel. Samtidig
bekendtgøres dagsordenen.

§ 12

BESTYRELSEN
1.
a.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en
sekretær samt et menigt bestyrelsesmedlem.
b.
På ulige årstal er formand, sekretær og det menige
bestyrelsesmedlem på valg.
På lige årstal er næstformand, kasserer og det menige
bestyrelsesmedlem på valg.
c.
Bestyrelsesmedlemmer skal være i besiddelse af sportsdykkerbevis.
d.
Udvalgsformændene deltager på bestyrelsesmøderne efter behov.
2.
a.
Bestyrelsen leder klubbens anliggender og er ansvarlig for klubbens
midler.
b.
Klubben kan tegnes af 3 i forening blandt formand, næstformand og
1 bestyrelsesmedlem.
c.
Bestyrelsen er endvidere ansvalig overfor generalforsamlingen og
skal i så vid udstrækning som muligt holde medlemmerne underrettet
om klubbens anliggender.
d.
Bestyrelsen træffer, med ansvar overfor genralforsamlingen, de
fornødne afgørelser i de tilfælde, hvor nærværende vedtægter intet
foreskriver. Bestyrelsens afgørelser er kun gældende frem til
førskommende generalforsamling. For afgørelsens fortsatte
gyldighed kræves indførelse i lovene eller nye instrukser for stående
udvalg.
e.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
3.
a.
Bestyrelsen holder møde når det skønnes nødvendigt, desuden så ofte
formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder nødvendigt.
Møderne sammenkaldes af formanden og ledes af denne.
b.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal,
men er kun beslutningsdygtigt, når mindst 3 af dens medlemmer er
tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4.

5.

6.

a.

Ved bestyrelsesmøder og forhandlinger skriver sekretæren et referat,
i hvilket ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at forlange sin
afstemning indført, ledsaget af en kort motivering.
b.
Godkendt referat af bestyrelsesmødet bringes i Blop-nyt.
Bestyrelsen er, efter generalforsamlingens beslutning, bemyndiget til at
optage lån samt pantsætte foreningens aktiver i forbindelse hermed. Ved
optagelse af lån tegnes klubben af 3 i forening blandt formand, næstformand
og et bestyrelsesmedlem.
Enhver merkantil virksomhed i klubben kan sanktioneres af bestyrelsen.

§ 13

FORMANDEN
1.
Formanden leder klubben i fællesskab med bestyrelsen og de stående udvalg.
2.
Formanden skal holde sig løbende orienteret om klubbens økonomi.
3.
Formanden repræsenterer i almindelighed klubben udadtil og har
bemyndigelse til, når klubbens interesser kræver det, at handle på
bestyrelsens vegne, hvorefter sagerne dog skal forelægges bestyrelsen til
endelig godkendelse.

§ 14

NÆSTFORMANDEN
Næstformanden træder i formandens sted under dennes forfald. Har også
næstformanden forfald, træder et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem i hans
sted.

§ 15

KASSEREN
1.
Kassereren fører klubbens regnskab og er ansvarlig for de ham betroede
midler.
2.
Kassereren fører efter bestyrelsens anvisninger klubbens medlemskartotek.

§ 16

SEKRETÆREN
Sekretæren bistår bestyrelsen ved alt skriftligt arbejde samt fører
beslutningsprotokollen.

§ 17

SUPPLEANTER
1.
Samtidig med valg af bestyrelsen vælges 2 suppleanter. Den af disse, der
opnår størst antal stemmer, er 1. suppleant.
2.
Suppleanter kan indkaldes til bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.
3.
Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen når et bestyrelsesmedlem er
forhindret i at give møde, har stemmeret.

§ 18

REGNSKABET
1.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
2.
Årsregnskabet vedlagt tilhørende bilag og status overgives til revision i
begyndelsen af februar.
3.
Revisionen skal være tilendebragt inden udgangen af februar måned. Evt.
bemærkninger fremsættes skriftligt.
4.
Det reviderede årsregnskab udleveres på generatlforsamlingen.

§ 19

REVISION
1.
Til kritisk revision af klubbens regnskaber, eftersyn af kassebeholdningen
m.m. vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer. Revisorerne skal
til enhver tid have uhindret adgang til at efterse klubbens regnskaber og
kassebeholdning m.m.
2.
Samtidig med valg af revisorer vælges hvert år 1 revisorsuppleant.

§ 20

STÅENDE UDVALG
1.
Udvalgsformanden vælges på generalforsamlingen.
2.
Udvalgsformændene deltager på f'ørstkommende bestyrelsesmøde efter den
ordinære generalforsamling.
3.
Udvalgsformanden vælger selv sine udvalgsmedlemmer.
4.
Instruktioner for udvalget godkendes af bestyrelsen.
5.
Udvalgene må ikke uden bestyrelses samtykke forpligte klubben økonomisk.

§ 21

UNDERVANDSSPORTENS UDØVELSE M.M.
1.
a.
Klubbens medlemmer skal rette sig efter foreningens vedtægter og regler samt
bestyrelsens bestemmelser.
b.
Intet medlem af Blop kan uden bestyrelsens samtykke repræsentere
en anden klub i en konkurrence, hvori Blop selv deltager.
2.
a.
Under træningen har instruktøren (træneren) den højeste myndighed.
Udviser et medlem dårlig opførsel under træningen har instruktøren
ret til at tilrettevise , subsidiært bortvise medlemmet, og sagen
forelægges bestyrelsen.
b.
De for træningsstedet gældende bestemmelser skal overholdes.
c.
Medlemmer, der repræsenterer klubben med bestyrelsens
bemyndigelse, kan holdes helt eller delvist skadesløse for eventuelle
udgifter.

§ 22

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Klubbens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling.

§ 23

ANSVAR FOR FORENINGENS FORMUE
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af
foreningen indgåede forpligtelser for hvilke alene foreningen hæfter med dens
respektive formue.

§ 24

OPLØSNING AF FRØMANDSKLUBBEN "BLOP"
1.
Frømandsklubben "Blop" kan ikke opløses, sålænge 3 medlemmer ønsker
dens beståen.
2.
I tilfælde af opløsning af klubben, tilfalder klubbens midler en lokal
sportsdykkerklub.

Vedtægterne er revideret af vedtægterudvalget og godkendt af generalforsamlingen d. 16. marts 1994.

SIKKERHEDSREGLER FOR DANSK SPORTSDYKKER FORBUND
Sikkerhedsreglerne udtrykker forbundets officielle indstilling til sikkerhedsforanstaltninger i
forbindelse med dykning som sport.
Det forventes at DSF's medlemmer betragter disse regler som generelle retningslinier for sikker
dykning.
Grov tilsidesættelse af sikkerhedsforanstaltninger kan som andre forseelser vurderes i forhold til
forbundets vedtægter (§ 12) og medføre udelukkelse eller inddragelse.
Enhver sportsdykker skal ved indtræden i en klub under DSF gøres bekendt med sikkerhedsreglerne,
og at han selv har det endelige ansvar for sin egen sikkerhed.
1. Hvor flere foretager dykning sammen, skal der være udpeget en dykkerleder, der leder dykningens
planlægning og udførelse samt træffer alle afgørelser i forbindelse hermed.
2. Dykkerflaget bør sættes ved enhver dykning og skal sættes ved dykninger, der falder ind under de
nationale og internationale søvejsregler.
3. Snorkel og kniv skal være anlagt ved alle dykninger i åbent vand.
4. Ved apparatdykning må kun anvendes godkendte luftflasker, og der må kun fyldes med ren
atmosfærisk luft. Apparatet skal være forsynet med trykmåler og reservesystem.
5. Umiddelbart før en dykning med apparat skal udstyret kontrolleres og luftmængden måles.
6. Ingen dykning i åbent vand må foretages alene uden livline til overfladen. Livlinen skal føres af en
kvalificeret lineholder.
7. Hvor flere foretager dykning med apparat, og der ikke anvendes livline, skal der dykkes parvis, og
de to dykkere skal være forbundet med en kort mellemline (buddyline), der skal være fastgjort om
livet.
8. Ved dybvandsdykning skal der forefindes en dekotabel egnet til multidykning. Der skal føres
dykkerjournal med angivelse af mætningsgruppe og klokkeslæt ved sidste uddykning.
9. Undgå dykning, der kræver efterfølgende trindeko.
10. En nødvendig dykning under nulkurven kræver til rådighed for den efterfølgende trin-deko en
tilstrækkelig, ekstra luftforsyning til nedsænkning til første stop.
11. Brug redningsvest. Ved dykning med tørdragt anvendes redningsvest af en type, der tillader
dosering af luftmængden fra en særskilt trykluftflaske.
12. En dykning i åbent vand overvåges fra land eller båd.
13. Hver enkelt sportsdykker fører logbog over sine dykninger

