
Forslag til ændring af vedtægter for Assens Dykkerklub. 
 

Gældende vedtægter Ændringsforslag 

§ 15: Generalforsamlingen er klubbens øverste 
myndighed. Ordinær generalforsamling 
afholdes 1 gang årligt i februar måned. 

§ 15: Generalforsamlingen er klubbens øverste 
myndighed. Ordinær generalforsamling 
afholdes 1 en gang årligt mellem 1. fe-
bruar og 15. marts. i februar måned. 

§ 19: Klubben ledes af en bestyrelse på 5 med-
lemmer, der vælges på den ordinære ge-
neralforsamling for 2 år ad gangen. Sup-
pleanter vælges kun for 1 år ad gangen. 

 3 er på valg på ulige år, og 2 er på valg 
lige år. 

 Generalforsamlingen vælger formand og 
kasserer.  

 Formanden vælges i lige år, kassereren 
vælges i ulige år. 

 

§ 19: Klubben ledes af en bestyrelse på 5 med-
lemmer, der vælges på den ordinære ge-
neralforsamling for 2 år ad gangen. Sup-
pleanter vælges kun for 1 år ad gangen. 

 3 er på valg på ulige år, og 2 er på valg 
lige år. 

 Generalforsamlingen vælger formand og 
kasserer.  

 Formanden vælges i lige år, kassereren 
vælges i ulige år. 

 Formand og ét bestyrelsesmedlem væl-
ges i lige år. Kasserer og to bestyrelses-
medlemmer vælges i ulige år.  

§ 22: Over det på generalforsamlingen og på 
bestyrelsesmøder passerede skal der i en 
protokol indføres et referat, som for ge-
neralforsamlingens vedkommende, un-
derskrives af dirigenten og bestyrelsen, 
og for bestyrelsesmødernes vedkom-
mende af de tilstedeværende bestyrel-
sesmedlemmer. 

§ 22: Over det på generalforsamlingen og på 
bestyrelsesmøder passerede skal der i en 
protokol indføres et referatprotokol, som 
for generalforsamlingens vedkommende, 
underskrives af dirigenten. og bestyrel-
sen, og fFor bestyrelsesmødernes ved-
kommende udsendes referatet til god-
kendelse blandtaf de tilstedeværende be-
styrelsesmedlemmer og resultatet af god-
kendelseshøringen indføres i referatet for 
det næstfølgende møde. 

 

Begrundelser: 

§ 15: Praktisk begrundet ændring da det pga. skolernes vinterferie kan være svært at finde en eg-

net dato i februar. 

§ 19: Ændret formulering, uændret indhold. 

§ 22: Bestemmelserne om underskrift af referater er uhensigtsmæssige og utidssvarende.  

For generalforsamling anfører DSF’s standardvedtægter underskrift af dirigenten. Bestyrel-

sen foreslår, at Assens Dykkerklub fremover følger standardvedtægterne på dette punkt. 

For bestyrelsesmøder betyder vedtægterne, at bestyrelsesmedlemmer ved fravær ikke un-

derskriver og derved ikke formelt godkender referat fra foregående møde, hvor medlemmet 

var til stede. Omvendt vil et medlem, der var fraværende ved foregående møde, skulle un-

derskrive og derved formelt godkende referat fra et møde, hvor vedkommende ikke var til 

stede. Bestyrelsen foreslår at ændre til almindelig praksis både for foreninger og alment i 

samfundet med skriftlig godkendelse indenfor en kort tidsfrist. 


