”Vedtægter for Frømandsklubben
Neptun”
(Revideret som vedtaget d. 21. februar 2017)

§1.

§2.

Klubben:
Stk.1:

Klubbens navn er: Frømandsklubben NEPTUN.

Stk. 2:

Hjemsted: Odense.

Stk. 3:

Frømandsklubben NEPTUN forkortes: FN.

Stk. 4:

Klubbens logo er det "gamle dykkerflag" med en trefork, samt bogstaverne FN.

Klubben formål er:
at

fremme fritidsdykning ved afholdelse af arrangementer og konkurrencer.

at

medvirke ved humanitære og kulturelle opgaver (eftersøgninger, arkæologiske dykninger m.m.).

at

højne dykkersikkerheden ved afholdelse af kurser og anden virksomhed.

at

give medlemmerne - herunder børn og unge under 25 år - mulighed for træning samt socialt og
kammeratligt samvær

§3.

Klubben er underlagt Dansk Sportsdykker Forbunds vedtægter.

§4.

Ind- og udmeldelse:
Stk. 1:

Som aktivt medlem kan alle personer, som forpligter sig til at overholde klubbens vedtægter og
bestemmelser, optages.

Stk. 2:

Der findes 4 medlemskategorier:
A. Fritidsdykker voksen, som kan deltage i alle klubbens aktiviteter.
B. Fritidsdykker junior 0-18 år, som kan deltage i alle klubbens aktiviteter.
C. Vandtilvænningsmedlem voksen, som kan deltage i alle klubbens aktiviteter undtaget
fritidsdykning.
D. Vandtilvænningsmedlem barn fra 0-18 år, som kan deltage i alle klubbens aktiviteter undtaget
fritidsdykning.

Stk. 3:

Efter bestyrelsens indstilling og vedtagelse kan medlemmer af ovennævnte grupper, som er under
uddannelse eller lignende, tilbydes et særligt fastholdelseskontingent som vedtages jævnfør §6

Stk. 4:

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udnævne æresmedlemmer. Udnævnte æresmedlemmer er
kontingentfrie.

Stk. 5:

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 6:

Alle medlemmer registreres som enten fritidsdykker eller vandtilvænningsmedlem.

Stk. 7:

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden den 20. dag i tredje måned af kvartalet. Sker
udmeldelse efter denne dato, betales der kontingent for det kommende kvartal.

§5. Kontingent:
Stk. 1:

Generalforsamlingen fastsætter kontingenternes størrelse med simpelt flertal Jvf. §10 stk.5. Det
vedtagne er gældende indtil forslag om ændring fremsættes og vedtages som anført.

Stk. 2:

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud med forfaldsdag den 1. i månederne januar, april, juli og
oktober.

Stk. 3:

Største restance er et kvartal.

§6. Karantæne:
Stk. 1:

Grove overtrædelser af klubbens vedtægter eller utilstedelig adfærd kan medføre karantæne eller
bortvisning efter bestyrelsens afgørelse.

Stk. 2:

Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på førstkommende
generalforsamling, hvor punktet kan nå at komme med i indkaldelsen. Medlemmet kan ikke kræve at
der afholdes en generalforsamling alene med dette formål.

§ 7. Materiel:
Stk. 1:

Medlemmerne er forpligtede til at holde deres fritidsdykkerudstyr og klubbens udstyr i
forsvarlig stand.

Stk. 2:

Bestyrelsen er berettigede til at forlange defekt udstyr repareret.

Stk. 3:

Såfremt dette ikke efterkommes, kan udstyret ikke anvendes.

§ 8. Ledelse:
Stk. 1:

Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse.

Stk. 2:

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer,
som sammen med 1. og 2. suppleant vælges af generalforsamlingen.

Stk. 3:

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dvs. formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal,
næstformand, kasserer og 2 suppleanter på ulige årstal.

Stk. 4:

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5:

Bestyrelsen kan træffe beslutning om anvendelse af klubbens midler. Indgåelse af større
gældsforpligtelser skal forelægges en generalforsamling til godkendelse.

Stk. 6:

Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til behandling eller varetagelse af specielle opgaver. Mindst et
bestyrelsesmedlem skal repræsentere ledelsen i disse udvalg.

Stk. 7:

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Stk. 8:

Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen medmindre de har merkantile interesser
i fritidsdykning.

Stk. 9:

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller
næstformanden er tilstede.

Stk. 10: I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen skal sørge for at der bliver ført protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og
vigtige begivenheder indenfor klubben.
Stk. 11: Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, uden rimelig grund,
udgår vedkommende af bestyrelsen og 1. suppleanten indtræder.

§ 9. Regnskab og revision:
Stk. 1:

Klubbens regnskabsår er fra l. januar til 31. december.

Stk. 2:

Bestyrelsen drager omsorg for at der føres et, efter klubbens forhold, passende regnskab, og at der
udarbejdes årsregnskab omfattende mindst resultatopgørelse og balance.

Stk. 3:

Regnskabsmaterialet skal i god tid inden den ordinære generalforsamling være til rådighed for
revisorerne.

Stk. 4:

Årsregnskabet revideres af to revisorer, som vælges for 2 år ad gangen, dvs. en på valg hvert år.

Stk. 5:

Regnskabet skal forsynes med revisionspåtegning og forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse.

Stk. 6:

Revisorerne er bemyndiget til uanmeldt revision af regnskabet.

§ 10. Generalforsamlingen:
Stk. 1:

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed i klubbens anliggender.

Stk. 2:

Generalforsamlingen indkaldes med mindst en uges varsel ved skriftlig, eller elektronisk, henvendelse
til medlemmerne, evt. i kluborgan. I henvendelsen skal dagsorden, samt indkomne forslag, være
bekendtgjort.

Stk. 3:

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest forudgående 1. januar.

Stk. 4:

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har medlemmer, der ikke er i ulovlig
kontingentrestance, er fyldt 16 år og har været medlem af klubben i mindst 1 år.

Stk. 5:

Medmindre andet er foreskrevet i vedtægterne, er forslag m.v. vedtaget når mindst halvdelen af de
afgivne stemmer er for. Der bortses fra blanke stemmer og stemmer, der hverken er for eller imod.

Stk.6:

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer
afstemningsmåden. Hemmelig afstemning skal dog finde sted, når mindst 3 stemmeberettigede
medlemmer forlanger det.

Stk.7:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Dagsorden skal mindst
bestå af følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Stk. 8:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når
mindst en tredjedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer forlanger det skriftligt og stiller forslag
til behandling. I det tilfælde skal afholdelse ske senest 1 måned efter opfordringen og den ønskede
dagsorden, er bestyrelsen i hænde. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som foreskrevet
i § 10, Stk.2.

§11. Vedtægtsændringer:
Stk.1:

En generalforsamling er beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer når mindst en fjerdedel af
de stemmeberettigede medlemmer er tilstede.

Stk.2:

Det kræves endvidere, at mindst trefjerdedele af disse medlemmer stemmer for forslaget.

Stk.3:

Opnås trefjerdedels flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal med sædvanlig
varsel indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling indenfor l4 dage.

Stk.4:

Hvis også trefjerdedel af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på denne
generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget uanset, hvilket antal medlemmer, der er tilstede.

§ 12. Likvidation:
Stk.1:

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.

Stk.2:

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede
medlemmer er tilstede og til forslagets vedtagelse kræves at mindst femsjettedel af disse medlemmer
stemmer herfor.

Stk.3:

Opnås sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig ekstraordinær generalforsamling, indkaldes en ny
ekstraordinær generalforsamling, hvor da beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uden
hensyn til antallet af mødte.

Stk.4:

På den ekstraordinære generalforsamling tages samtidig bestemmelse om det ved klubbens opløsning
nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtelser og anvendelse af formue. Her er dog simpelt
flertal afgørende.

Stk.5:

Eventuel formue kan kun anvendes til formål, som er godkendt af Odense Kommune.

§ 13. Sikkerhedsbestemmelser
Stk. 1:

Klubbens medlemmer kan deltage i fritidsdyk, med SCUBA udstyr når de er bekendt med Neptuns
retningslinjer om dykkerfærdigheder og er i besiddelse af gyldigt fritidsdykkercertifikat.
Elever/fritidsdykkere under ledelse af en instruktør er dog undtaget fra kravet om gyldigt
fritidsdykkercertifikat.

Stk. 2:

I øvrigt er Dansk Sportsdykker Forbunds sikkerhedsregler vejledende.

