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 Vedtægter for sportsdykkerklubben JUGGERNAUT, vedtaget på den stiftende generalforsamling 
den 16.03.1976 og senest revideret på den ordinære general-forsamling den  19.02.2007. 
 
§ 1 
Stk. 1. Klubben, hvis navn er Sportsdykkerklubben JUGGERNAUT, er stiftet i Århus d. 16. marts 
1976 og hjemmehørende i Århus Kommune. 
 
 
§ 2 
Stk. 1. Klubbens formål er:  
AT FREMME UNDERVANDSSPORTEN OG SIKKERHEDEN UNDER DENS UDØVELSE. 
Den skal, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art. 
 
 
§ 3 
Stk. 1. Klubben består af seniorer (fra det fyldte 18 år), juniorer (0 - 17 år) og passive medlemmer 
(støttemedlemmer). Juniorer er delt op i juniorer (0-11 år) og ynglinge (12-17 år). 
 
Stk. 2. I klubben kan der kun optages medlemmer, der kan tilslutte sig klubbens formål og er 
godkendt af bestyrelsen. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen kan midlertidigt lukke for medlemstilgangen. Denne foranstaltning kan dog ikke 
iværksættes, medmindre der er flere end 30 seniorer i klubben. 
 
Stk. 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. 
 
Stk. 5. Ved udmeldelse af Sportsdykkerklubben JUGGERNAUT, tilbagebetales indbetalt 
kontingent ikke. 
 
 
§ 4 
Stk. 1. For, efter medlemskab, at kunne dykke med henholdsvis snorkel og trykflaskeapparat, må 
forudgående træning, kendskab til svømning og dykning dokumenteres ved fremlæggelse af et 
anerkendt certifikat samt logbog. 
 
Stk. 2. På klubture skal dykkerjournal føres og underskrives af dykkerlederen. Journalerne skal 
opbevares i klubben. Det enkelte medlem skal føre en personlig dykkerjournal som bør 
underskrives af dykkerlederen. 
 
 
§ 5 
Stk. 1. Indmeldelsesgebyr, som fastsættes af bestyrelsen, er minimum det samme, som det til enhver 
tid gældende indmeldelsesgebyr samt eventuelle ekspeditionsgebyrer til Dansk Sportsdykker 
Forbund (D.S.F).  
 
Stk. 2. Kontingentstørrelsen for seniorer, juniorer, ynglinge og passive fastsættes på den årlige 
generalforsamling.  
 
Stk. 3. Kontingent opkræves 1 gang årligt forud den 30/11 for det efterfølgende kalenderår.  
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Stk. 4. Kontingent for medlemskab af D.S.F. for juniorer, ynglinge og seniorer betales af klubben. 
 
Stk. 5. Hvis D.S.F ændrer på kontingentstørrelsen for medlemskab af forbundet, vil en regulering af 
klubbens kontingent for juniorer, ynglinge, og seniorer automatisk finde sted, uanset 
bestemmelserne i § 5 stk. 1 og § 5 stk. 9.  
 
Stk. 6. Hvis et passiv medlem ønsker medlemskab af D.S.F, meddeles dette kassereren. Kontingent 
for D.S.F medlemskab vil så blive opkrævet på årsbasis og forud.  
 
Stk. 7. Restance over 10 dage fra rykkerdato, medfører tab af medlemskab af klubben samt DSF.  
 
Stk. 8. Ved genindmeldelse, skal der betales nyt indmeldelsesgebyr. 
 
Stk. 9. Ekstrakontingent kan indkræves af en ekstraordinær generalforsamling.  
 
 
§ 6 
Stk.1. Klubbens bestyrelse består af: En formand og 4 andre bestyrelsesmedlemmer, der vælges på 
den ordinære generalforsamling. 
Formanden vælges for en 2-årig periode i lige år.  
De 4 andre bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, med to på valg hvert år.  
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.   
 
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, kasserer, sekretær og 
bestyrelsesmedlem. 
Næstformanden fungerer som formand ved formandens forfald og indtræder som formand ved 
dennes afgang i utide valgperioden ud. 
 
Stk. 3. Er juniorlederen ikke medlem af bestyrelsen, kan han alligevel deltage i bestyrelsesmøderne, 
dog uden stemmeret. Desuden kan et af juniorerne valgt juniormedlem deltage i 
bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. 
 
Stk. 4. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne på disse møder.  
Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 6 gange om året,  
 
Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at holde D.S.F. underrettet om enhver til- og afgang af medlemmer, 
samt ændringer i klubbens bestyrelse.  
 
Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere klubbens medlemmer om ting der tilgår klubben fra 
D.S.F., og som har interesse for klubbens medlemmer. 
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§ 7 
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar måned. 
Indkaldelse skal ske skriftligt med 30 dages varsel, og indeholde følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent  
2. Formandsberetning 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent  
6. Valg af bestyrelse, 2 revisorer og 2 suppleanter 
7. Eventuelt. 

 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde SENEST 14 DAGE FØR 
GENERALFORSAMLINGEN.  
Indkomne forslag vil kunne ses i klubhuset 7 dage før generalforsamlingen. 
 
Stk. 2. Alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed.  
 
Stk. 3. Klubbens seniorer og juniorer (fra 16 år) medlemmer har stemmeret ved 
generalforsamlingen, såfremt de ikke er i kontingentrestance og har været medlem af klubben i 
mindst 3 måneder. 
Valgbare til bestyrelsen er alle seniorer, såfremt de ikke er i kontingent-restance.  
 
Stk. 4. Stemmer kan afgives ved fuldmagt eller pr. brev vedrørende et  specifikt forslag. Både en 
fuldmagt og en brevstemme skal være bestyrelsen i hænde inden afstemningen begynder. 
 
 
§ 8 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 
mindst halvdelen af klubbens seniormedlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske 
senest 1 måned efter ønske herom er fremsat, og med mindst 14 dages varsel. 
 
 
§ 9 
Stk. 1. Al klubaktivitet skal ske i henhold til klubbens til enhver tid gældende 
sikkerhedsbestemmelser.  
 
Stk. 2. Ansvaret for vedligeholdelse af klubbens materiel, er ligeligt fordelt på  klubbens 
seniormedlemmer. 
 
Stk. 3. Klubbens medlemmer skal arrangere ture, træning, møder og anden aktivitet i klubbens ånd. 
 
 
§ 10 
Stk. 1. Bestyrelsen har myndighed til at idømme medlemmer, der ikke over-holder klubbens love, 
reglementer og sikkerhedsbestemmelser, karantæne. 
Hvis bestyrelsen ønsker at idømme karantæne i mere end et halvt år, skal denne prøves på en 
ekstraordinær generalforsamling. 
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Stk. 2. Såfremt et medlem fjerner andres udstyr uden tilladelse, kan pågældende medlem, af 
bestyrelsen, ekskluderes af klubben. 
 
 
§ 11 
Stk. 1. Ønsker et medlem forelagt en sag for D.S.F.'s bestyrelse, eller et udvalg herunder, retter han 
henvendelse til klubbens bestyrelse, der sender sagen til D.S.F. i 2 eksemplarer, med angivelse af 
hvad der måtte være passeret i sagen. 
 
§ 12 
Stk.1. Beslutninger om lovændringer kan kun foretages på en general-forsamling.  
Til vedtagelse af lovændringer kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.  
 
 
§ 13 
Stk. 1. Hvis det bestemmes på generalforsamlingen, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse 
afprøves på en ekstraordinær generalforsamling - senest 1 måned efter, og bekræftes af mindst 2/3 
af klubbens medlemmer.  
Hvis flertal opnås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier. Den indkomne sum skal, hvis der 
bliver noget til overs når klubbens gæld er betalt, skænkes til undervandssportens fremme. 
 
 
Århus, den 19. februar 2007 
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SIKKERHEDSBESTEMMELSER 
1 
Den enkelte sportsdykker har til enhver tid ansvaret for sin egen sikkerhed, herunder også sit eget 
udstyr. 
 
2 
Hvor flere dykker sammen, skal der være udpeget en dykkerleder, der leder og træffer alle 
afgørelser i forbindelse med dykningen.  
 
3 
Luftflasker, der ikke er godkendt af DANTEST, må ikke anvendes. Apparatet skal være forsynet 
med trykmåler og/eller reserveventil. 
 
4 
Umiddelbart før en dykning, skal udstyret afprøves og kontrolleres.  
 
5 
Snorkel, kniv, opstigningsvest og fløjte, skal være anlagt ved alle dykninger i åbent vand. 
 
6 
Ingen dykning med apparat må foretages alene, uden line til overfladen (livline). Linen skal føres af 
en kvalificeret lineholder. 
 
7 
Hvor flere foretager dykning med apparat, skal der dykkes mindst 2 sammen, og disse skal være 
sammenbundet med en kort mellemline (body-line/makkerline). 
 
8 
Lukket kredsløbsapparat (iltapparat) må ikke anvendes i klubben.  
 
9 
Ved alle dykninger, skal der sættes dykkerflag (signalflag A). 
 
10 
Ved snorkel- og lægtvandsdykning skal der altid anvendes bøje. 
 
11 
Standardtabellen (deko-tabel) fra D.S.F. bruges ved alle apparatdykninger. 
 


