Vedtægter
For
Ringkjøbing – Skjern – Tarm
Flyveklub
---ooOoo--Klubbens navn
§1
Klubbens navn er ”Ringkøbing – Skjern – Tarm – Flyveklub”. Dens hjemsted er Vestjylland.
Klubbens formål
§2
Klubben, som er upolitisk, har til formål at fremme civilflyvningen i Vestjylland og interessen herfor.
§3
Klubben kan søge samarbejde med andre organisationer indenfor flyvning. Eventuelle repræsentanter hertil
vælges af generalforsamlingen eller bestyrelsen.
Klubbens medlemmer
§4
Som medlemmer af klubben kan optages:
1)
2)
3)
4)
5)

Æresmedlemmer
Aktive og passive medlemmer (personlige medlemmer)
Juniormedlemmer (personlige medlemmer under 18 år)
Firmamedlemmer og
Ekstraordinære medlemmer.

Som æresmedlemmer kan af generalforsamlingen, efter enstemmig indstilling af bestyrelsen, udnævnes
danske eller udenlandske personer.
Som personlige medlemmer kan efter beslutning af bestyrelsen optages enhver uberygtet dansk statsborger.
Som firmamedlemmer kan efter beslutning af bestyrelsen optages kommuner, firmaer, institutioner og
lignende juridiske personer.
Som ekstraordinære medlemmer kan efter beslutning af bestyrelsen optages udenlandske statsborgere.
§5
Æresmedlemmer og personlige medlemmer over 18 år har hver én stemme. Personlige medlemmer under
18 år (juniormedlemmer), firmamedlemmer og ekstraordinære medlemmer har ingen stemmeret.
Intet medlem har stemmeret før 2 måneder efter dets optagelse som medlem. Stemmeret kan kun udøves
ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt.

§6
Medlemskab af klubben ophører:
a)
b)
c)

Ved udmeldelse, som må ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel til en 1.
april
Ved kontingentrestance i over et halvt år, trods skriftligt påkrav,
Eller ved eksklusion. Denne kan finde sted, når et medlem i eller udenfor klubben skønnes at
have gjort sig skyldig i en handlemåde, der kan skade klubbens anseelse. Bestemmelse om
eksklusion træffes af bestyrelsen, dog kræves mindst 5 bestyrelsesmedlemmers tiltrædelse.
Spørgsmålet om en således vedtaget eksklusions berettigelse kan ikke indankes for
domstolene, men kan af det pågældende medlem forlanges forelagt den førstkommende
ordinære generalforsamling, hvor eksklusionen kan ophæves, såfremt tre fjerdedele af de
mødte stemmer derfor.

Ved ophør af medlemskab bortfalder enhver det pågældende medlem muligt tilkomne medejendomsret til
klubbens formue eller krav på forudbetalt kontingent.
§7
Størrelsen af det årlige kontingent for henholdsvis aktive, passive, firma- og juniormedlemmer fastsættes
på den ordinære generalforsamling og forfalder til betaling den 1. Maj. Sidste frist for rettidig indbetaling
er den 15. Maj. Æresmedlemmer betaler intet kontingent.
Kontingent gælder for tiden 1. april til 31. marts og betales helårsvis forud senest den 15. Maj.
Nyindtrædende medlemmer betaler kontingent ved indmeldelsen. Ved indmeldelse efter den 15. Maj
betales kun kontingent for løbende og resterende kvartaler af regnskabsåret. Mod indbetaling én gang for
alle af et beløb svarende til 15 gange det gældende årskontingent for passive medlemmer kan personlige
medlemmer opnå fremtidig kontingentfrihed.
Såfremt flere af samme husstand er medlemmer, betales kun fuldt kontingent for ét medlem og halvt for de
øvrige.
Ekstraordinære medlemmer kan dog optages uden kontingent i indtil 3 måneder.
Klubbens ledelse
§8
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Klubben ledes af en bestyrelse, som varetager klubbens interesser, herunder forvalter dens midler.
Klubben består af 5 på klubbens ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges ved
afstemning blandt samtlige klubbens stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen medlemmer vælges for
et tidsrum af 2. år, således at halvdelen af disse afgår efter tur hvert år, første gang efter lodtrækning i
bestyrelsen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig i det første på generalforsamlingen følgende bestyrelsesmøde med: formand,
næstformand, sekretær, kasserer og flyvechef.
3 af disse bestyrelsesposter skal besættes af medlemmer der er indehaver af enten PPL(A), LAPL, CPL ell.
ATPL certifikat.
Afgår et eller flere bestyrelsesmedlemmer i sin funktionsperiode indtræder den på generalforsamlingen
valgte suppleant. Sker der frafald i bestyrelsen udover, hvad der kan erstattes af suppleanter er bestyrelsen
selvsupplerende, dog således, at en sådan foretagen supplering skal forelægges den førstkommende
ordinære generalforsamling til godkendelse.
Suppleanter vælges for et tidsrum af 2 år.

Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 4 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer,
herunder formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formanden eller, hvis
næstformanden fungerer som formand, dennes stemme udslaget.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst en gang hvert kvartal, men i øvrigt så ofte det af formanden eller 3
bestyrelsesmedlemmer skønnes nødvendigt.
Formanden indkalder til møderne med mindst 3 dages varsel. Dertil egnede sager kan dog afgøres ved
rundskrivelse til bestyrelsens medlemmer. Over bestyrelsesmøderne føres protokol.
Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller
næstformanden. Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af mindst 5
bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller næstformanden.
§9
Til aflastning for bestyrelsen og for at fremme klubbens formål mest muligt er det bestyrelsen tilladt at
supplere sig med indtil 3 ekstraordinære bestyrelsesmedlemmer til løsning af særlige opgaver. Disse
bestyrelsesmedlemmer, der ikke har stemmeret i bestyrelsen, afgår hvert år.
Regnskab
§ 10
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Inden den 15. januar skal klubbens afsluttende
årsregnskab tilstilles revisor, der senest den 1. februar afleverer regnskabet til bestyrelsen forsynet med
revisionspåtegning. Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab skal være fremlagt til
gennemsyn for klubbens medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal
tilsendes de medlemmer, som fremsætter ønske herom.
Revision
§ 11
Til at revidere klubbens bogføring, kasse og regnskaber vælges på den ordinære generalforsamling én
revisor.
§ 12
Klubbens formue skal altid og udelukkende tjene klubbens formål. Klubbens formue, med undtagelse af
den til enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal altid være anbragt i solidt pengeinstitut (bank eller
sparekasse) eller i sikre børsnoterede obligationer. Alle pengeeffekter (obligationer, indlånsbeviser,
bankbøger o. lign.), som klubben ejer, skal være lydende og så vidt muligt være noterede på klubbens
navn, og der skal ikke kunne disponeres over disse midler uden ved underskrift af 2
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden.
Generalforsamling

§ 14
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke behøver at være medlem af klubben og som vælges ved
simpel stemmeflerhed af generalforsamlingen.
Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde og stemmeafgivningen, for så vidt
han ikke måtte finde anledning til at henvise spørgsmålet til generalforsamlingens afgørelse. Skriftlig
afstemning skal finde sted, når mindst 10 medlemmer forlanger det.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af formanden for
bestyrelsen og dirigenten og derefter har fuld beviskraft.
§ 15
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden forhandles:
1) Aflæggelse af årsberetning,
2) Fremlæggelse af regnskab til decharge,
3) Fastsættelse af kontingenter for det løbende regnskabsår,
4) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af 2 suppleanter,
5) Valg af revisor,
6) Eventuelt valg af repræsentanter til klubber, foreninger, unioner el. lign, jfr. Dog § 3,
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Eventuelt.
Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen af punkternes behandling.
§ 16
Forslag, der tilsigter at fremkalde en generalforsamlingsbeslutning skal fremgå af den i indkaldelsen
afgivne dagsorden og må for den ordinære generalforsamlings vedkommende være tilstillet bestyrelsen
senest den 1. februar.
§ 17
På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed, (dog jfr. § 6, stk. c).
Til vedtagelse af beslutninger, som går ud på ændring af klubbens love kræves – foruden at halvdelen af
klubbens stemmeberettigede medlemmer er mødt på generalforsamlingen – at beslutningen vedtages med
en majoritet på to tredjedele af de afgivne stemmer. Skulle det tilstrækkelige antal medlemmer ikke være
mødt, men forslaget dog vedtaget med den nævnte majoritet, skal bestyrelsen indkalde en ny
generalforsamling, og på denne skal den pågældende beslutning kunne vedtages ved simpel stemmeflerhed
uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt på den pågældende generalforsamling.
Klubbens opløsning

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned efter skriftlig indkaldelse til alle
klubbens medlemmer med mindst 8 dages varsel.

§ 18
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer må være mødt, og der kræves til at vedtage
forslaget tre fjerdedele af de afgivne stemmer. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, bliver
forslaget dog vedtaget med den nævnte majoritet, skal der indkaldes til en ny generalforsamling med 8
dages varsel, hvor da bestemmelsen kan tages med simpel stemmeflerhed uden hensyn til, antallet af
mødte.

Indkaldelsen skal angive tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen.

På samme måde tages bestemmelse om anvendelse af klubbens formue, når dens opløsning er vedtaget.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af
klubbens personlige medlemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af de
spørgsmål, der ønskes behandlet. Indkaldelse til en af medlemmerne lovligt begæret ekstraordinær
generalforsamling skal ske senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Den indkaldes på samme måde
som den ordinære generalforsamling.

Denne paragraf må kun forandres på den i samme angivne måde.

§ 13
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. maj 1964.
Vedtægtsændringer, hvad angår § 4, § 7, § 8, § 10, § 11, § 13, § 15 og § 16 vedtaget på
generalforsamlingen den 16. februar 1993
Vedtægtsændringer § 7 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19. marts 2005
Vedtægtsændringer i § 4 & 8, vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2014.
Vedtægtsændringer i § 4 & 8, vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. februar 2016.

