Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub ”Calypso”
Punkt 1:

§ 1. Klubbens navn: Bornholms Sportsdykkerklub ”Calypso”
§ 2. Klubben er hjemmehørende i Rønne Kommune

Punkt 2:

Klubbens formål:
Det er klubbens formål at fremme undervandssporten og
sikkerheden under dens udøvelse. Den skal støtte
undervandsaktiviteter af historisk og videnskabelig interesse.

Punkt 3:

Klubben er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF)

Punkt 4:

Klubbens ledelse:
Klubben skal ledes af en bestyrelse bestående af en formand,
næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2
suppleanter.

Punkt 5:

Klubbens medlemmer:
1. Aktive medlemmer: Enhver person over 15 år kan efter
godkendt ansøgning blive optaget med fuldt medlemskab. For
personer under 18 år kræves forældres eller værges underskrift.
For at blive optaget som aktivt medlem kræves der aflagt Dansk
Sportsdykker Forbunds gældende prøver og bevis herpå indenfor
et af bestyrelsen fastlagt tidsrum. Aktive medlemmer er
stemmeberettigede og kan deltage i alle klubbens arrangementer.
2. Passive medlemmer: Enhver person, der godkendes af
bestyrelsen kan blive optaget som passivt medlem. Passive
medlemmer har ikke stemmeret, men må deltage i klubbens
arrangementer på lige fod med gæstedykkere.
3, Æresmedlemmer: Bestyrelsen kan, såfremt den skønner en
person værdig hertil, udnævne vedkommende til æresmedlem
for en nærmere angivet periode. Æresmedlemmer har stemmeret
og må deltage i klubbens arrangementer, forudsat at de opfylder
de betingelser, der gælder for aktive medlemmer.

4. Mæcener: Som mæcener kan optages organisationer, klubber,
firmaer o.a. der måtte have interesse i klubbens arbejde.
Mæcener har samme rettigheder som passive medlemmer.
5. Hvilende medlemmer: Et aktivt medlem kan overføres til
hvilende medlem. Beslutningen herom træffes af bestyrelsen.
Punkt 6:

Eksklusion eller karantæne
Et medlem, der overtræder klubbens love eller sikkerhedsregler
eller på anden måde skader klubbens arbejde, kan, såfremt der
på en lovlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling er 2/3
majoritet herfor, der dog mindst skal udgøre 30 % af samtlige
stemmeberettigede medlemmer, ekskluderes for stedse eller
idømmes karantæne i en på selvsamme møde nærmere fastsat
periode. Afgørelsen kan indbringes for DSF. Ophævelse af
udelukkelsen kræver 2/3 majoritet, der dog mindst skal udgøre
30 % af de stemmeberettigede medlemmer.

Punkt 7:

Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær
generalforsamling afholdes én gang om året i januar måned, og
indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen
skal indeholde dagsordenen:
a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning (herunder rapport fra DSF´s
repræsentantskabsmøde
c. Revideret regnskab fremlægges. Regnskabsåret følger
kalenderåret 1/1 – 31/12.
d. Anmeldte forslag
e. På lige årstal: Valg af formand, 1. bestyrelsesmedlem og 1.
suppleant.
På ulige årstal: Valg af næstformand, kasserer,
2. bestyrelsesmedlem og 2. suppleant.
f. Valg af 2 revisorer.
g. Bådudvalgets beretning og regnskab, samt valg af
udvalgsmedlemmer.
h. Eventuelt.

Valgene foretages punkt for punkt. Den der har opnået flest
stemmer er valgt. Ved stemme-lighed foretages omvalg mellem
de kandidater, der har opnået flest stemmer. Er der også denne
gang stemme-lighed, foretages valget ved lodtrækning.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage
før generalforsamlingen, hvis de ønskes optaget til afstemning.
Forslag skal indgives skriftligt og være underskrevet af
indsenderen.
Punkt 8.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen
ønsker det, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt
forlanger det.

Punkt 9:

Stemmeret
Stemmeret har kun aktive og æresmedlemmer, der ikke står i
mere end 2 måneders kontingent-restance og har indbetalt
kontingent fuldt ud inden den ordinære generalforsamling. Der
kan stemmes ved fuldmagt, dog kun én fuldmagt pr. fremmødt
stemmeberettiget.

Punkt 10:

Bestyrelsen
1. Bestyrelsen skal arrangere ture, træning, kurser, møder og
andre aktiviteter indenfor klubbens interesseområder. Der kan
tages betaling for deltagelse i arrangementerne, hvis det
skønnes nødvendigt. Heri kan inkluderes et rimeligt overskud.
2. Bestyrelsen skal administrere klubbens ejendom og aktiver til
klubbens bedste.
3. Bestyrelsen kan administrere penge efter eget skøn og skal
holde klubbens ejendom og værdigenstande forsikret mod
tyveri.
4. Bestyrelsen kan fortsætte og ændre regulativer og
bestemmelser, som den finder formålstjenligt for klubbens
arbejde. Dog ikke klubbens vedtægter.
5. Formanden og kassereren har tegningsretten.

Punkt 11:

Klubture
Klubture er ture, der sker på klubbasis, og med en af klubben
udpeget ansvarlig leder (turleder), altså i klubregi under
klubbens mærke og godkendt af klubbens bestyrelse. En klubtur
skal godkendes af klubbens ledelse. Der udpeges en turleder,
der leder turen. På klubture må klubbens udstyr benyttes af
klubbens medlemmer. For at sikre god opførsel og sikkerheden,
kan turlederen udelukke ethvert medlem, der ikke overholder de
af ham / hende og bestyrelsens givne instruktioner. Udelukkelse
gælder for turens varighed og skal rapporteres til bestyrelsen.

Punkt 12:

Bådudvalg
Bestyrelsen nedsætter bådudvalget. Klubbens formand har det
overordnede ansvar for udvalget.

Punkt 13:

Klubbens sikkerhedsregler
Klubbens sikkerhedsregler følger DSF´s gældende
sikkerhedsregler og skal overholdes på enhver klubtur.

Punkt 14:

Kontingent
Indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes på
generalforsamlingen. Hvilende medlemmer betaler kun til
Calypso.
Kontingent er for tiden:
Aktive seniorer:
kr. 275,00
Passive medlemmer:
kr. 80,00
Juniorer:
kr. 75,00
Indmeldelsesgebyr, senior:
kr. 75,00
Indmeldelsesgebyr, junior:
kr. 50,00
Hvilende medlemmer:
Betaler kun kontingent af det beløb, der er fastsat af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer d.v.s. formand, næstformand, kasserer
og de 2 menige bestyrelsesmedlemmer fritages for kontingent.
Betalingen sker hver 3. måned.

Punkt 15:

Kontingentrestance
Med mere end 3 måneders restance, kan man blive ekskluderet
af klubben.

Punkt 16:

Lovændring
Beslutning om lovændring foretages af generalforsamlingen
Til vedtagelse kræves mindst 2/3 majoritet, der dog skal udgøre
mindst 30 % af samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Punkt 17:

Opløsning af klubben
En opløsning af klubben kan kun foretages ved en ekstraordinær
generalforsamling med kun dette ene punkt på dagsordenen.
Opløsningen kan kun ske, hvis 51 % af samtlige klubbens
stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette.
Efter opløsning tilfalder klubbens midler sportskulturelle formål
på Bornholm.

Vedtægterne er sidst revideret på generalforsamlingen den 30.
januar 2002.

