
BESTYRELSENS FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 2013 
 

Sædvanen tro stiller bestyrelsen en række forslag, der har til formål trinvist at forenkle vores 
omfattende sikkerhedsregler. En del af disse sikkerhedsregler er efter bestyrelsens mening ikke 
længere relevante og i tråd med den måde, flertallet af klubbens aktive dykkere udøver deres sport 
på. De foreslåede ændringer er primært sletning af gældende tekst, som indikeret i de enkelte 
forslag. 

Desuden foreslår bestyrelsen, at en enkelt paragraf i vedtægterne ændres, så et eventuelt overskud i 
forbindelse med en fremtidig opløsning af klubben ikke automatisk tilfalder DSF, men kan doneres 
direkte til en anden dykkerklub under DSF. For at mane eventuel tvivl i jorden, så skyldes dette 
forslag ikke, at klubben er ved at lukke. Men grundet de konstant vigende medlemstal er det klart, at 
klubben ikke kan overleve uendeligt, hvis tendensen fortsætter. I et sådant tilfælde ville det efter 
bestyrelsens mening være fordelagtigt, hvis den opløsende generalforsamling kan vedtage, hvor 
klubbens tiloversblevne aktiver skal flyttes til. 

Forslag 1-5 kræver almindeligt flertal, mens forslag 6 kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte til 
generalforsamlingen. 

FORSLAG 1:  

Sikkerhedsregel 19 opdateres til at være gældende for begge køn: 

19. Den enkelte dykker har til enhver tid ansvaret for sin egen sikkerhed, herunder også sit eget 
udstyr., det vil sige det udstyr man dykker med.

FORSLAG 2: 

 Dykkeren må kun dykke, når han eller hun er 
fysisk og psykisk klar til det. 

Sikkerhedsregel 25 opdateres, så erfarne medlemmer kan stå for tjek-ud dyk: 

25. Nytilkomne dykkere i klubben skal godkendes af en instruktør eller et erfarent medlem under 
et tjek-ud dyk. 

FORSLAG 3: 

Sikkerhedsregel 26 om teknisk dykning skal give mening: 

26. Ved teknisk dykning, hvor der dykkes med en eller flere stageflasker, hvor forholdene (vind, 
sigt og strøm mm.) vurderes som gode, kan mellemline undlades, men SKAL medbringes, således 
at hvis forholdene ændre sig skal man gøre brug af den. Ved sådanne dyk skal dykkerne hver især 
medbringe SMB. Dykkerne skal være uddannet i Teknisk dykning.

FORSLAG 4: 

, såsom Advanced Nitrox eller 
Trimix, og dykkerleder skal sikre at standby-dykker/-par kan overholde samme dybde og dekotider 
med hensyn til luftmængde og dybdeerfaring. 

Sikkerhedsregel 29 bliver som hovedregel aldrig overholdt, og kan højst være en mulighed eller 
anbefaling. Vi foreslår, at reglen sløjfes. 



FORSLAG 5: 

29. Ved en dykning, hvortil der kræves dekompressionsstop, skal der nedsænkes en tilstrækkelig 
ekstra luftforsyning til dybeste dekostop. 

Fodnoten bør opdateres, så den følger nyeste anbefalinger fra DSF: 

1. En CMAS* er parat til gradvist at vinde erfaring i et åbentvandsområde under ledsagelse af 
minimum en erfaren CMAS**

FORSLAG 6: 

 dykker på tilsvarende niveau. Dykket må kun foretages i et 
område, hvor der maksimalt er 18 meter til bunden, og hvor der er fri og uhindret adgang til 
overfladen. CMAS* må ikke udføre strømdyk. Det er dykkerlederens ansvar at vurdere om det er 
forsvarligt at gennemføre det pågældende dyk, og det er op til den CMAS* makker at afgøre om 
han/hun føler sig kvalificeret til at være parleder for dykket. 

Vi foreslår, at vedtægternes paragraf 15 ændres, så klubbens aktive medlemmer kan bestemme over 
klubbens overskud og aktiver i forbindelse med en eventuel opløsning af klubben. Forslag til slettet 
tekst er overstreget, ny tekst vist i rødt.  

§15. Opløsning 

Foreningen kan kun opløses, såfremt beslutning herom vedtages på to med mindst 14 dage og højst 
en måneds mellemrum afholdte generalforsamlinger. Vedtagelse skal ske med 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede stemmer. Foreningen kan dog ikke opløses, før foreningens forpligtigelser er 
afviklet - herunder al gæld tilbagebetalt. Et evt. overskud tilfalder DSF. 

 

Et eventuelt overskud, 
samt klubbens resterende aktiver, kan overføres til en anden dykkerklub, hvis der er flertal 
for dette ved de opløsende generalforsamlinger. I modsat fald tilfalder overskud og aktiver 
DSF. 
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