
Vedtægter for Haderslev Flyveklub  

§1 Klubbens navn 

Klubbens navn er Haderslev Flyveklub. Hjemsted er Haderslev kommune. 

 

§2 Klubbens formål 

Klubbens formål er at fremme medlemmernes kendskab til og interesse for flyvning, samt at virke til gavn 
for flyvning i almindelighed. Klubben kan søge samarbejde med andre organisationer indenfor flyvning. 

 

§3 Klubbens medlemmer 

1. Piloter med gyldigt certifikat samt elever under uddannelse optages som aktive medlemmer. Andre 
personer, som ønsker at yde en aktiv indsats for klubben, optages efter anmodning som aktive 
medlemmer. 

2. Som passive medlemmer kan optages enhver, som har interesse for flyvning, og som ikke er omfattet af 
1. punktum. 

3. Generalforsamlingen kan vælge æresmedlemmer efter indstilling fra bestyrelsen. 

4.  Aktive medlemmer skal, for at være medlem af Haderslev flyveklub, også være medlem af en 
landsdækkende organisation, som varetager piloters og flyejeres interesser. 

 

§4 Bestyrelse 

1. Klubben ledes af en bestyrelse, som varetager klubbens interesser, herunder forvalter dens midler. 

2. Bestyrelsen består af formand og fire bestyrelsesmedlemmer. 

3. Formanden vælges på generalforsamlingen hvert andet år. 

4. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer afgår hvert ulige år, to bestyrelsesmedlemmer afgår hvert lige 
år. 

5. Genvalg kan finde sted. 

6. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder umiddelbart efter den ordinære generalforsamling og konstituerer sig 
med næstformand, kasserer og sekretær. 

7. Afgår formanden i funktionsperioden, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af ny 
formand. Afgår et bestyrelsesmedlem i sin funktionsperiode, indtræder suppleanten i dennes sted. 

8. Formand, næstformand og sekretær skal så vidt muligt være aktive medlemmer. 

9. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, mindst et årligt. 

10. Ved afstemning i bestyrelsen gælder simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed har formanden den 
afgørende stemme. 

11. Der føres protokol over bestyrelsesmøderne. 



12. Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele 
prokura. 

13. Til køb, salg eller pantsætning af flyvemateriel eller fast ejendom kræves dog underskrift af hele 
bestyrelsen. Beslutninger skal forinden vedtages på en generalforsamling med simpelt stemmeflertal. 

14. Klubbens medlemmer hæfter ikke for gæld, klubben måtte have påtaget sig, medmindre de skriftligt, 
individuelt og i hvert enkelt tilfælde har erklæret sig indforstået med det med beløbsangivelse og tidsrum 
for hæftelsen. 

 

§5 Generalforsamling 

1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender. 

2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig inden udgangen af marts måned i Haderslev 
kommune. Der foretages skriftlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel enten ved brev eller ved mail. 
Indkaldelsen skal angive tid, sted og dagsorden samt oplyse om eventuelle forslag til behandling på 
generalforsamlingen. 

3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af 
januar måned. 

4. Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes efter behov, samt af medlemmerne 
såfremt det begæres af mindst 1/3 af medlemmerne. 

5. Ekstraordinær generalforsamling varsles på samme måde som ordinær generalforsamling og med 
oplysning om dagsorden. 

6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke behøver at være medlem af klubben, og som vælges 
ved simpelt stemmeflertal af generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes 
behandlingsmåde og stemmeafgivningen. 

7. Hvert medlem har 1 stemme, dog kan der yderligere stemmes ved 1 skriftlig fuldmagt pr. medlem. 
Passive medlemmer har ikke stemmeret. 

8. Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning. Afstemning skal dog være skriftlig, 
såfremt mindst to medlemmer kræver det. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal med mindre andet 
følger af nærværende vedtægt. 

9. Vedtægtsændringer skal, for at være gyldige, vedtages af mindst 2/3 af klubbens medlemmer. Hvis det 
nævnte antal medlemmer ikke er til stede, indkaldes der med mindst 14 dages varsel til ekstraordinær 
generalforsamling, hvor vedtagelse kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for 
ændringerne. 

10. Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af formanden for 
bestyrelsen og dirigenten 

 

 

 

 



§6 Dagsorden for ordinære generalforsamlinger 

På ordinære generalforsamlinger skal behandles en dagsorden, som består af følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af formand 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen 

9. Valg af revisorer 

10. Valg af eventuelle repræsentanter til klubber, foreninger, unioner eller lign. 

11. Eventuelt 

 

§7 Kontingent 

Bestyrelsen forestår opkrævning af kontingent i overensstemmelse med generalforsamlingens 
beslutninger: 

1. Aktive medlemmer (Som vedtaget på den årlige ordinære generalforsamling)  

2. Passive medlemmer (Som vedtaget på den årlige ordinære generalforsamling)  

3. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 

4. Kontingent opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen, for nye medlemmer forholdsmæssigt ved 
indmeldelsen. 

 

§8 Regnskab og revision 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 
Det reviderede regnskab skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. 

 

§9 Ophør af medlemskab 

Medlemskab af klubben bringes til ophør på en af følgende måder: 

1. Ved udmeldelse, som skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 2 måneders varsel til et regnskabsårs 
udløb. 

2. Ved kontingentrestance, som 1 måned efter skriftlig påmindelse ikke er betalt. 



3. Ved manglende dokumentation for medlemskab af landsdækkende organisation som nævnt i § 3, 
såfremt denne dokumentation ikke er forevist bestyrelsen senest 1 måned efter påkrav. 

4. Ved eksklusion, som foretages af bestyrelsen, når et medlems optræden anses for skadelig for klubbens 
ry og flyvningens omdømme. Det ekskluderede medlem er berettiget til at få eksklusionen behandlet på 
den førstkommende ordinære generalforsamling. 

 

§10 Klubbens opløsning 

1.Beslutning om klubbens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.  

2.Mindst halvdelen af klubbens medlemmer skal være mødt, og der kræves, for at vedtage et forslag om 
opløsning, at mindst ¾ af de afgivne stemmer, stemmer for en opløsning. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt 
antal medlemmer, skal der indkaldes til ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel, hvor beslutning 
kræver, at mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for en opløsning. 

3. Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af klubbens formue efter indstilling fra 
bestyrelsen. 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 03.03.1969 med senere ændringer den 11.03.1987, den 
23.06.2008 og 24.10.2020.  

__________________________ Dirigent  

 


