
 

 

 
Vedtægter for Dykkerklubben Narhvalen  

 

 

Kap. 1    Stk. 1               

Klubbens navn er Dykkerklubben Narhvalen. 
Klubben er hjemmehørende i Odense 
kommune. 

Stiftet i Odense, den 1. december 1981. 

Kap. 2    Stk. 1                

Klubbens formål er at fremme sportsdykning og 
sikkerheden under dens udførelse, samt bevare 
og beskytte havet og dets fauna. 

Kap. 3    Stk. 1 

Som medlemmer kan optages enhver person, 
der opfylder klubbens betingelser. Det vil sige 
en person, der er uden mellemværende med en 
anden klub, og kan indtræde i enten: 

A)     Juniordykkerafdeling  
         (indtil det fyldte 18. år) 

B)     Juniorafdeling  
         (indtil det fyldte 18. år) 

C)     Seniordykkerafdeling  
         (fra det fyldte 18. år) 

D)     Seniorafdeling,  
         (fra det fyldte 18. år) 

E)     Passive medlemmer. 

F)     Æresmedlemmer. 

Æresmedlemmer skal forelægges og 
godkendes af generalforsamlingen med mindst 
2/3 stemmer af samtlige fremmødte. 

Såfremt personen ikke er myndig ved 
indmeldelse kræves underskrift fra forældre 
eller værge. 

Stk. 2 

Stemmeret: Alle medlemmer har stemmeret, 
således at dykkermedlemskab giver 2 stemmer 
og andet medlemskab giver 1 stemme.   

Valgbare: Alle medlemmer er valgbare til 
bestyrelsen fra det fyldte 18 år.                     

Eksklusionsgrundlag/Karantæne: Den, der 
skader sikkerheden eller klubbens omdømme, 
kan ekskluderes eller idømmes karantæne.  

Bestyrelsen kan med almindeligt flertal 
ekskludere et medlem, eller idømme karantæne 
efter forudgående indkaldelse til høring. Ønskes 
et medlem ekskluderet af andre årsager, 
kræves det enstemmigt vedtaget i bestyrelsen. 

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan 
indankes for generalforsamlingen. 

Kap. 4    Stk. 1. 

Klubbens bestyrelse består af 5 personer: 

1. Formand 

2. Næstformand 

3. Kasserer 

4. Bestyrelsesmedlem A 

5. Bestyrelsesmedlem B 

Desuden vælges 1 suppleant (uden 
stemmeret). 

Til støtte for sit arbejde kan bestyrelsen udpege 
en assistent (uden stemmeret). 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, det vil 
sige: 

A) Lige år: Formand, samt yderligere  
1 bestyrelsesmedlem A. 

B) Ulige år: Næstformand, kasserer samt 
yderligere 1 bestyrelsesmedlem B. 

C) Suppleant vælges for et år af gangen 

Ved indsættelse af suppleant kan bestyrelsen 
konstitueres sig selv. 

Såfremt der på den ordinære 
generalforsamling, ikke kan findes villige 
kandidater til den enkelte post, kan der vælges  
5 bestyrelsesmedlemmer, således at 
bestyrelsen er fuldtallig, inden for en periode på 
30 dage skal bestyrelsen konstituere sig selv, 
såfremt det ikke er muligt at blive enige om en 
konstitution skal der inder for 60 dage af den 
ordinære generalforsamling med 15 dages 
varsel indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling med henblik på løsning af 
bestyrelsens konstituering, eller såfremt dette 
ikke er muligt opløsning af Dykkerklubben 
Narhvalen 

Stk. 2 

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

Stk. 3 

Bestyrelsen kan nedsætte komiteer og udvalg, 
og giver retningslinier for disses arbejde. 
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Kap. 5     Stk. 1 

Regnskabet følger kalender år og føres i 
danske kroner. 

Stk. 2 

Regnskabet skal godkendes af kasserer, 
formand og valgt revisor. 

Stk. 3 

Det godkendte regnskab skal forelægges for 
klubbens medlemmer på den ordinære 
generalforsamling. 

Stk. 4 

På den ordinære generalforsamling skal der 
vælges en revisor og revisorsuppleant, som 
skal revidere regnskabet ved årets udgang. 
Disse må ikke være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 5 

Samtidig med fremlæggelsen af regnskabet, 
skal følgende års budget fremlægges på den 
ordinære generalforsamling og godkendes. 

Kap. 6     Stk. 1. 

Generalforsamlingen er klubbens øverste 
myndighed.  

Ordinær generalforsamling afholdes en gang 
om året i februar måned. Indkaldelse skal ske 
på Narhvalens Facebookside for medlemmer, 
senest 14 dage før afholdelse 

1. Fremlæggelse og godkendelse af 
regnskab 

2. Vedtagelse af kontingent, fremlæggelse 
og godkendelse af budget 

3. Indkomne forslag 

4. Valg af bestyrelse og suppleant. 

5. Valg af teknisk ansvarlige (to 
medlemmer) til henholdsvis båd med 
tilhørende udstyr, kompressor med 
tilhørende udstyr, øvrigt materiel Alle 
personer, der har deres regelmæssige 
gang i klubben er valgbare til 
ovennævnte poster. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

7. Evt. 

Klubbens regnskab skal ligge til gennemsyn for 
klubbens medlemmer i klubben 14 dage før 
generalforsamlingen. 

Indkomne forslag skal, med budgetforslag, 
være bestyrelsen i hænde senest den 15. 
januar. 

Forslag til vedtægtsændringer skal medtages i 
indkaldelsen, hvorfor de skal være bestyrelsen i 
hænde senest den 15. januar 

Medlemmer af Dykkerklubben Narhvalen, der 
er i restance til klubben, kan ikke deltage i 
generalforsamlingen eller få adgang til klubbens 
lokaler under generalforsamlingen. 

Afstemninger om kandidater til bestyrelsen, og i 
forhold, der skønnes at have væsentlige 
indvirkninger på klubbens mål og 
bestemmelser, skal være hemmelige, når blot 
et medlem kræver det. Anden afstemning 
foretages ved håndsoprækning.  

Alle valg, herunder vedtægtsændringer, afgøres 
ved almindeligt stemme-flertal.  

Hvert medlem er stemmeberettiget jævnfør kap. 
3 Stk. 2. Ikke tilstedeværende 
stemmeberettigede medlemmer kan afgive sin 
stemme ved skriftlig fuldmagt. Stemmeseddel 
afleveres i lukket kuvert til bestyrelsen inden 
påbegyndelse af generalforsamlingen. 

Der skal føres protokol, som underskrives af 
dirigenten. 

Stk. 2        

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, 
når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, eller 
mindst halvdelen af klubbens 
stemmeberettigede medlemmer fremsætter 
skriftligt ønske herom. Indkaldelsen skal ske 
med skriftlig angivelse af årsagen til 
indkaldelsen, og senest en måned efter, at der 
er fremsat ønske herom, og med 14 dages 
varsel. 

 

Kap. 7    Stk. 1 

Kontingentet opkræves og betales kvartalsvis 
eller helårlig forud.  

Rykkergebyr udgør kr. 25,00. 

Restance medfører automatisk tab af 
medlemskab og evt. andel i klubbens formue. 
Ved genindmeldelse skal der betales nyt 
indmeldelsesgebyr. Æresmedlemmer, 
bestyrelsesmedlemmer samt assistent er 
kontingentfrie. 
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Stk. 2        

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig 
henvendelse til formand, eller kassereren med 
en måneds varsel. 

Stk. 3 

Ved en eventuel udmeldelse er man ikke 
berettiget til nogen andel i klubbens 
indestående formue. 

Stk. 4 

Ingen andre end kassereren, samt formand, har 
adgang til klubbens indestående på bank- og 
girokonto. Klubben tegnes af formanden. Ved 
økonomiske dispositioner der binder klubben 
kræves dog underskrift af såvel formanden som 
kassereren.  

 

 

Kap. 8    Stk. 1 

Klubbens medlemmer er opdelt i følgende 
afdelinger: 

A)    Juniordykkerafdeling  
        (indtil det fyldte 16. år) 

B)    Juniorafdeling  
        (indtil det fyldte 16. år) 

A og B juniorafdelinger giver ret til at deltage i 
klubbens aktiviteter arrangeret i eller for 
afdelingerne. 

C)     Seniordykkerafdeling  
         (fra det fyldte 16. år) 

Giver ret til at deltage i alle klubbens aktiviteter.  

D)     Seniorafdeling,  
         (fra det fyldte 16. år) 

Seniorafdeling giver ret til at deltage i klubbens 
aktiviteter, dog ikke dykning. 

E)     Passive medlemmer. 

Passivafdeling. 

F)     Æresmedlemmer. 

Stk. 2 

Ingen ture må foretages i klubbens navn, eller 
med klubbens mærke, samt undlade at følge de 
til enhver tid gældende regler i de respektive 
afdelinger, uden bestyrelsens samtykke. 
Gæstedykkere fra andre klubber kan, ved 
forevisning af godkendt dykkerbevis, medtages 

ved enkelte arrangementer med bestyrelsen 
samtykke. 

Stk. 3        

Klubbens aktive medlemmer forpligter sig til at 
arrangere aktiviteter, herunder klubture og 
tøraktiviteter i samråd med turudvalget. 

Stk. 4        

Medlemsrettighederne tillader brug af klubbens 
udstyr, ifølge aftale med de respektive udvalg, i 
henhold til gældende regler. Klubbens materiel, 
herunder også regnet forbrug af benzin, olie, 
luft, sikkerhedskasse o. lign., skal afleveres i 
samme stand, som det er modtaget. Eventuelle 
mangler indberettes til bestyrelsen. 

Stk. 5        

Ansvar/erstatningsspørgsmål for klubbens 
materiel påhviler brugeren. Skade på/bortkomst 
af klubbens materiel fordrer uopholdeligt 
indberetning til bestyrelsen, der i hvert enkelt 
tilfælde kan træffe afgørelse om ansvar. 

Stk. 6 

Al dykning arrangeret af klubben skal foregå i 
overensstemmelse med deltagende dykkeres 
uddannelse og erfaring. 

Al færdsel/aktivitet i klubben samt brug af 
klubbens aktiver sker på egen risiko, ansvar og 
evt. omkostning. Klubben kan ikke drages til 
ansvar i forbindelse med ulykker. 

Stk. 7 

Flasker som opbevares og anvendes i klubben, 
skal være trykprøvet jf. lovgivningen for 
trykflasker. Flasker, som opbevares i klubbens 
lokaler skal tillige være årligt inspiceret 
indvendigt og udvendig og være forsynet med 
ejers navn. I modsat fald vil flaskerne blive 
fjernet. 

Kap. 9    Stk. 1 

Bestyrelsen afgør ethvert spørgsmål, der måtte 
opstå om en fortolkning af klubbens love og 
vedtægter, og der kan træffes afgørelse for 
forhold, der ikke er nedfældet i disse. 
Afgørelsen kan gøres til genstand for 
afstemning på førstkommende 
generalforsamling. 

Kap. 10  Stk. 1              
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Hvis det bestemmes på en generalforsamling, 
at klubben skal opløses, skal en sådan 
afgørelse prøves på en ekstraordinær 
generalforsamling senest en måned efter, og 
bekræftes af mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer. Hvis dette 
flertal opnås, skal bestyrelsen realisere 
klubbens værdier, og den indkomne sum 
skænkes til „Danmarks Naturfredningsforening“.  
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