VEDTÆGTER FOR
HAVBASSERNE FSU

Revideret den 13/6-2015

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Sportsdykkerklubben HAVBASSERNE FSU. og er hjemmehørende i Furesø Kommune. Foreningen er stiftet den 23. februar 1981 som
en afdeling i Farum Idræts Klubs svømmeafdeling, men har ved en fission fra
F.I.K.s svømmeafdeling den 1. august 1985 opnået status som en selvstændig
underafdeling af Farum Idræts Klub. Ved opløsningen af F.I.K. den 1. januar
1991 indgik sportsdykkerklubben HAVBASSERNE samarbejde med Farum
Familie Svøm og Farum Svømmeklub, om oprettelsen af Farum Svømme
Union, og er nu en selvstændig forening under denne union.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens
udøvelse. Den skal, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel,
miljømæssig, social og sportslig art.

§ 3. Medlemskab af organisationer
§ 3.1.
Foreningen er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund under
Dansk Idræts Forbund.
§ 3.2.
Foreningen er medlem af Farum Svømme Union (FSU).
§ 3.3.
Foreningsmedlemmer er underkastet de respektive forbunds love og bestemmelser, men medlemskab af DSF og/eller DIF er frivilligt for det enkelte medlem.

§ 4. Medlemmer
§ 4.1.
Foreningens medlemmer består af aktivmedlemmer, familiemedlemmer og
passivmedlemmer
§ 4.1. stk. 1.
Aktivmedlemmer kan deltage i alle aktiviteter. Dog skal der betales indmeldelsesgebyr for at deltage i udendørs dykning. Aktivmedlemmer er automatisk medlemmer af DSF, hvis de ikke aktivt fravælger medlemskabet,
hvilket skal ske skriftligt til formand eller kasserer.
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§ 4.1. stk. 2.
Familiemedlemmer kan svømme i svømmehallen på klubaftener, og de kan
deltage i alle sociale aktiviteter. Optagelse som familiemedlem kan kun ske
ved familiemæssig forbindelse (som ægtefælle, samlever eller barn) til et
aktivmedlem.
§ 4.1. stk. 3.
Passivmedlemmer kan deltage i alle sociale aktiviteter. Passivmedlemskab
er kun for tidligere aktivmedlemmer, som ønsker at støtte foreningen.
§ 4.1. stk. 4.
Bestyrelsen kan vedtage og fastsætte regler for andre typer af medlemskab.
§ 4.2.
Optagelse af nye medlemmer kan kun ske efter godkendelse fra bestyrelsen.
Nye medlemmer har først stemmeret efter 3 måneders medlemskab.

§ 5. Generalforsamling
§ 5.1.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned.
Medlemmerne skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Dette kan ske gennem dagspressen, e-mail eller anden skriftlig meddelelse. Indkaldelsen skal
indeholde meddelelse om, hvilke emner, der vil være at behandle samt budgetforslag til det kommende år.
§ 5.2.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det
formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
skal ske med samme varsel og efter samme regler som ordinær generalforsamling.
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§ 5.3.
For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent, samt stemmetæller.
2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det
forløbne år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4) Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingenter
og gebyrer for medlemmerne.
5) Forslag fra medlemmerne.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant poster.
7) Valg af revisor
8) Valg af medlemmer til diverse udvalg.
9) Valg af medlemmer til FSU repræsentantskab.
10) Evt. (fremsatte forslag kan ikke vedtages ved nærværende generalforsamling).
§ 5.4.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem i foreningen.
§ 5.5.
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest den 1. januar.
§ 5.6.
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Afstemninger kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt,
når et af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen kræver det.
§ 5.7.
Kun aktive medlemmer har stemmeret. Endvidere har alle medlemmer, som
på generalforsamlingen er valgt til bestyrelsen eller som udvalgsformænd,
stemmeret. Alt dette dog forudsat, at de ikke er i restance til foreningen og har
været medlem i mindst 3 måneder.
§ 5.8.
Stemmeafgivelse ved fuldmagt kræver at fuldmagten er bestyrelsen i hænde
inden afholdelsen af ordinær/ekstraordinær generalforsamling.
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§ 6. Bestyrelsen
§ 6.1.
Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt
bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære
generalforsamling, således at formanden og bestyrelsesmedlemmet afgår ulige
år, kassereren, næstformand og sekretær i lige år. Alle medlemmer kan vælges.
Genvalg kan finde sted.
§ 6.2.
Der vælges en revisor, og til bestyrelsen vælges mindst en suppleant, alle er på
valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
§ 6.3.
Der vælges medlemmer til diverse udvalg, f.eks. Turudvalget.
§ 6.4.
Såfremt bestyrelsesmedlemmer udtræder af foreningen, indtræder suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt yderligere medlemmer udtræder, skal bestyrelsen
snarest muligt ved selvvalg, gældende til næste ordinære generalforsamling,
supplere sig.
§ 6.5.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
§ 6.6.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når
mindst ét bestyrelsesmedlem forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller næstformanden,
er tilstede.
§ 6.7.
Bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer. På bestyrelsesmøder er det
kun bestyrelsen, der har stemmeret.
§ 6.8.
Formanden og kassereren har hver for sig tegningsretten.

§ 7. Økonomi
§ 7.1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal foreligge færdigt
og revideret senest en uge før den ordinære generalforsamling.
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§ 7.2.
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt
medlemsprotokol. Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller på girokonto. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 2.500,00 kr.
§ 7.3.
Kontingenter for medlemstyperne beskrevet i § 4.1 stk. 1, 2, og 3. fastsættes
på generalforsamlingen af foreningens medlemmer ved simpelt flertal. For
medlemmer, der også er medlem af DSF, opkræves også DSF kontingent.
§ 7.3. stk. 1.
Nye aktivmedlemmer, der skal dykke udendørs, betaler et indmeldelsesgebyr, der fastsættes på generalforsamlingen af foreningens medlemmer
ved simpelt flertal. Medlemmer, der kun spiller uv-rugby, betaler ikke
indmeldelsesgebyr.
§ 7.3. stk. 2.
Kontingent for aktivmedlemmer opkræves forud. Der betales 1/2 af det til enhver tid fastsatte kontingent på følgende datoer: den 1. januar, og den l. juli.
§ 7.3. stk. 3.
Familiemedlemmer betaler kontingent en gang om året. Der betales det
samme uanset indmeldelsestidspunkt. Dette betales forud med forfaldsdato
den 1. januar.
§ 7.3. stk. 4.
Passivmedlemmer betaler kontingent en gang om året. Der betales det
samme uanset indmeldelsestidspunkt. Dette betales forud med forfaldsdato
den l. januar.
§ 7.3. stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter kontingentet for de i § 4.1. stk. 4. anførte medlemskaber.
§ 7.4.
Ved en for sen kontingentindbetaling, og en deraf følgende rykkerskrivelse,
tilskrives et rykkergebyr, som ligeledes fastsættes på generalforsamlingen af
foreningens medlemmer ved simpelt flertal. Hvis indbetaling ikke har fundet
sted inden efterfølgende kontingents forfald, kan medlemmet uden varsel blive
ekskluderet. Ekskludering af foreningen pga. restance eller andre økonomiske
mellemværender medfører automatisk indberetning til og udmelding af DSF.
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§ 7.5.
Restance og andet økonomisk mellemværende mellem foreningen og det
pågældende medlem betragtes som almindelig fordring og består efter de
almindelige forældelsesregler.
§ 7.6.
Såfremt et medlem er i restance til foreningen, bevirker det, at det pågældende
medlems stemmeret er suspenderet.

§ 8. Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer eller formand, hvorved
medlemmet forpligter sig til at efterleve nærværende vedtægter.

§ 9. Udmeldelse
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til foreningens kasserer eller formand. Ved udmeldelse midt i en kontingentperiode refunderes overskydende kontingent ikke.

§ 10. Suspendering af medlemmer
Et medlem kan kun suspenderes, hvis 3/5 af bestyrelsen finder det nødvendigt.

§ 11. Ændring af vedtægterne
Ændring af vedtægterne kræver, at halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og afgiver stemme. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.
Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, men er forslaget i øvrigt
vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden
en måned, med mindst 8 dages varsel, en ny generalforsamling, på hvilken
forslaget, uden hensyn til de mødtes antal, kan vedtages, såfremt 2/3 af de
tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§ 12. Opløsning af foreningen
§ 12.1.
Opløsning af foreningen kræver, at alle foreningens medlemmer stemmer for
en nedlæggelse af foreningen.
§ 12.2.
I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder alle foreningens aktiver og passiver FSU.
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Kontingenter og Gebyrer 2015
Kontingent
Aktivmedlemsskab
Familiemedlemsskab
Passivmedlemsskab
DSF

900,00 kr.
50,00 kr.
100,00 kr.
280,00 kr. (fastsættes af DSF)

Gebyrer
Rykkergebyr

50,00 kr.

