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Referat af: 

Ekstraordinær generalforsamling i Odsherred Dykkerklub 25/11-12 
 

Kim Saaby, nyt medlem i Odsherred Dykkerklub, blev valgt til dirigent og konstaterede at 

generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

Marianne valgtes til referent. 

 

Frank kommenterede, at der på indkaldelse til den ordinære generalforsamling i marts 2012 ikke 

havde været oplysning om, at klubben skulle indmeldes i Dansk Sportdykker Forbund, DSF, så han 

forstår ikke, hvordan det kan være vedtaget. Stig oplyser han i rette tid havde fremsat forslag om, 

at klubben skulle indmeldes i DSF. Hvorvidt forslaget efterfølgende blev udsendt til medlemmerne, 

ved han ikke. Det må Frank spørge den tidligere bestyrelse om. Frank klager også over, at han ikke 

har fået referat af generalforsamlingen. 

 

Stig fortæller, at alle organisationer under Dansk Idræts Forbund, DIF, skal opfylde deres krav til 

vedtægter. Stig har udarbejdet forslag til vedtægter, som har været behandlet i bestyrelsen. 

 

Paw har fremsat 4 ønsker til ændringer af vedtægterne på forrige bestyrelsesmøde og Stig oplyser, 

at de 2½ ønsker er imødekommet og vedr. de sidste 1½ ønsker kommer der sikkert diskussion om. 

Paw mener ikke, vi skal have æresmedlemmer. Kim og Stig fortæller om, hvem der kan være 

æresmedlemmer i andre klubber og Forbundet, og æresmedlemmer kan kun optages, hvis de 

godkendes på den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.  

 

Paw har også stillet forslag omkring bestyrelsens ansvar og han ønsker den gamle pasus overført 

til de nye vedtægter. For Stig betyder det ikke så meget, hvilken ordlyd der medtages, men synes 

ikke det er så godt, at der står noget i vores vedtægter, der ikke er belæg for. Det ville være dejligt, 

hvis det var sådan, at bestyrelse og medlemmer ikke kan drages ansvarlig eller erstatningspligtig 

overfor person- og materielskade, men sådan er det desværre ikke. I DIF’s præsentation står, at en 

klub i juridisk forstand er en person, som er tegnet af bestyrelsen, og hvis der kommer et 

sagsanlæg, så ender det hos bestyrelsen, hvis man dømmes erstatningspligtig. Det kan koste 

meget dyrt. En urimelig disponering at have som bestyrelse, der arbejder gratis. Danske lov fra 

1683 nævner, at alle mennesker kan gøres ansvarlige overfor 3. mand og dennes ting. Man er kun 

ansvarlig, hvis man bliver dømt til en ansvarsgrad. Alle 3 formuleringer kan bruges, men Stig synes, 

det er bedst, hvis det afspejler virkeligheden og forklarer, at uanset hvilken formulering, der 

bruges, kan bestyrelsen sagsøges og måske dømmes til ansvar. 

Derfor er det vigtigt, at klubben har en ansvarsforsikring, enten via DSF eller direkte hos et 

forsikringsselskab, som kan dække bestyrelse i tilfælde af sagsanlæg (fra medlemmer, der ikke selv 

har forsikring). 

 

Ordlyden i § 15, 2. afsnit ændres til:  

Bestyrelsen og klubbens medlemmer kan ikke drages ansvarlig eller erstatningspligtig for person- 

og materiel skade. 

Al dykning foregår på eget ansvar og ved deltagelse har man påtaget sig accept af risiko.  

Det var der fuld enighed om. 

 

Klubben bør i forbindelse med indmeldelse implementere, at medlemmer selv skal sørge for at 

have forsikring. 
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Frank undrer sig over, om når de kommer ind i DSF så er CMAS og vil gerne vide om de 

medlemmer ikke længere er PADI. Stig fortæller i de 16 år han har været med i DSF har forbundet 

været for alle dykkere. 

CMAS har retten til at afholde Verdensmesterskaber i undervandsaktiviteter og i DK er det 

forvaltet at DIF/DSF. Ønsker man at deltage i VM er man nødt til at gøre det under DSF. Derudover 

er CMAS certifikater billigere at udstede end PADI certifikater. 

 

§ 10 sidste afsnit mener Frank at man skal kunne stemme ved fuldmagt. Ændres. 

 

Paw og Frank mener, de gamle vedtægter er gode nok. Stig forklarer, at de kan sendes til DSF, som 

sender videre til DIF, hvorefter vedtægterne kommer tilbage med kommentarer om, hvad der skal 

laves om, for at de lever op til DIF’s krav. 

 

Der var afklaring omkring dykkerleder i §13.  

 

Paw nævner, at Familiedykkerne, er interesserede i at blive medlemmer i vores klub. Det undrede 

Stig da han ikke har fået nogen henvendelse fra Familiedykkerne. 

Stig vil gerne vide, om Paw eller andre har ført forhandlinger med Familiedykkerne på vegne af 

ODK, hvilket benægtes af Paw. 

 

Henrik foreslår, at vi melder os ind i DSF og ser, hvordan det går. Vi kan melde os ud igen, hvis det 

ikke gør noget godt for klubben. 

 

Kim spørger, om vedtægterne kan vedtages med de ændringer, vi har talt om, men Paw og Frank 

har fuldmagter til at stemme nej til nye vedtægter og kontingentstigning, så de kan ikke bare 

vedtages. Paw beder om skriftlig afstemning.  

 

Der nævnes, at forslaget om kontingentopkrævning halvårligt ikke er indarbejdet i forslag til 

vedtægter i § 12.  

Herefter bliver afstemningen foretaget i modsat rækkefølge i forhold til den udsendte dagsorden. 

 

Afstemning om halvårligt kontingent blev forkastet, og det bibeholdes at opkræve kontingentet 

helårligt. 

 

Afstemning om at kontingentstigning skal påføres det enkelte medlem blev godkendt. 

 

Afstemning om kontingentstigning blev forkastet med 11 stemmer for og 15 stemmer imod. 

 

Herefter trak Formanden forslaget til nye vedtægter tilbage, fordi der ikke længere er økonomisk 

grundlag til at gennemføre dem, hvilket var det grundlag bestyrelsen havde arbejdet på. 

 

Da Stig sidste år blev opfordret af Paw til at tage formandsposten for en tid, meldte han klart ud, 

at han synes, ODK skal være medlem af DSF, hvis vi vil noget med klubben og udvikle den til en 

stor og stærk klub med et bredt udbud af aktiviteter til dykkere og deres familie. Det blev støttet 

på den sidste ordinære generalforsamling og han sagde ja til at tage formandsposten i Odsherred 

Dykkerklub. 
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Hvis vi vil noget med klubben og det kan jeg konstatere, at det er der i hvert fald nogle, der ikke vil. 

De vil gøre det samme, vi altid har gjort. 

 

Frank spørger, hvor meget det vil koste, at indmelde klubben i forbundet. Stig oplyser, at det vil 

koste 6.650 kr. ud fra hans medlemsliste. 

 

Herefter var der diskussion om klubben skal være en familieklub eller en dykkerklub.  

 

 

Christian oplyser, at Henning har meddelt, at hvis vi ikke bruger svømmehallen til dykning, men 

kun til svømning, vil vores hal tid blive taget fra os, for kommunens argument er, at så kan vi 

komme i den offentlige svømmehalstid. Hvis vi ikke gør noget aktivt, har vi ikke længere det aktiv 

at kunne komme i svømmehallen – måske allerede fra nytår.  

 

Henrik nævner, at hvis det er dem, som ikke er dykkere, der bestemmer, vil det være billigere at 

ODK betaler andelen for badegæsternes kontingent, ved at undlade at påføre dem 

kontingentstigning og vedtage forslaget.  

Stig siger, at sådan er en demokratisk proces ikke og de har stemt nej fordi Paw har stemt 

dørklokker, som han har ret til at gøre. Der er andre konsekvenser i det her, nemlig at hvis vi 

mister vores svømmehalstid, kan de opleve, hvor svært det er at få tiden tilbage.  

 

Hvis vi ikke vil noget med vores klub og det er dem, der bader, der skal diktere udviklingstakten i 

Odsherred Dykkerklub, er der ikke noget, vi kan gøre ved det. 

 

Christian mener, at vi skal bruge svømmehalstiden til f.eks. juniordykning, som er nogle af de 

aktiviteter, vi forsøger at sætte i gang. 

 

Det er vigtigt, at vi informerer familiemedlemmerne om konsekvenserne af deres nej til 

kontingentstigning og nye vedtægter. 

 

ODK økonomien er meget stram, at selv om vi laver kontingentstigning til DSF, mangler vi 

yderligere kontingentstigning til vedligehold af båd og materiel. 

 

 


