
 

§11. 

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, 

uanset antallet af fremmødte medlemmer. Til vedtagelse af 

vedtægtsændring, fordres at 2/3 af de fremmødte stemmer for. Til 

vedtagelse af beslutninger, der går ud på klubbens opløsning eller 

sammenlægning med en anden klub, fordres dog at 2/3 af klubbens 

medlemmer er fremmødt, og at 2/3 af disse stemmer for forslaget.  

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen inden 

8 dage, til en ny generalforsamling, hvor forslaget da anses for vedtaget, 

såfremt 3/4 af de fremmødte stemmer for dette. Afstemningen herom 

foretages ved navneopråb. 

 

§12. 

Klubbens bestyrelse består af: 

  1.  Formand 

  2.  Næstformand 

  3.  Kasserer 

  4.  Sekretær 

  5.  Bestyrelsesmedlem 

   

Dette tal kan dog afviges når klubbens medlemstal taler for dette. 

Fravigelsen skal godkendes på en generalforsamling. Klubbens formand og 

kasserer skal være mindst 18 år. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til 

varetagelse af specielle opgaver. Revisoren kan ikke være medlem af 

bestyrelsen. Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren i 

forening. 

 

§13. 

Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal 

forelægges bestyrelsen senest 3 dage før den ordinære generalforsamling. 

 

§14. 

Den generalforsamling, der lovligt beslutter klubbens opløsning, træffer 

samtidig bestemmelse om klubbens værdier og formue, der skal fordeles 

mellem Modelflyvning Danmark og/eller modelflyveklubber i 

Sønderjylland. 
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§1.           

Klubbens navn er SØNDERBORG MODELFLYVEKLUB. 

Klubben har hjemme i Sønderborg. Klubben er stiftet i 1972 

 

§2. 

Klubbens formål er at virke for samling af modelflyveinteresserede, for at opnå 

den bedste udnyttelse af kunnen og faciliteter, samt udbrede kendskabet til 

aerodynamikkens begreber. 

§3. 

Under hensyntagen til § 2, kan enhver blive medlem af klubben, uanset alder. 

Dog skal man være fyldt 12 år for at opnå stemmeret. Medlemmer der har flere 

børn under 18 år, der ønsker at blive medlem af klubben, betaler kun et junior 

kontingent årligt for disse, uanset antal. Aktive medlemmer er pligtige til at være 

medlem af Modelflyvning Danmark. Der betales kontingent en gang årligt, samt 

1/12 af et årligt kontingent pr. hele måned resten af perioden. Ved ommelding fra 

passiv til aktiv medlem, betales ligeledes pr. hele måneder. Betalt kontingent 

refunderes ikke. Personer der er ekskluderet af en klub, eller slettet på grund af 

restance, kan ikke optages, før forholdet til den pågældende klub er bragt i orden. 

Der kan optages passive medlemmer. Dette medlemskab giver gratis adgang til at 

deltage passivt i de af klubben afholdte arrangementer.                                      

Der er et æresmedlem, Hans Chr. Rokahr som har været med til at starte klubben 

i 1972. Æresmedlem er kontingent fri og har samme rettigheder som et aktiv 

medlem. Der kan ikke udnævnes flere æresmedlemmer.                                                                                              

  §4. 

Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder ekskludere et medlem, når dettes 

optræden gør det nødvendig. Forinden bestyrelsen træffer en sådan beslutning, 

skal vedkommende have lov til at udtale sig, skriftlig eller mundtlig. Den 

ekskluderede kan, inden en frist på 14 dage fra det tidspunkt meddelelsen er 

modtaget, fordre spørgsmålet om ekskluderingens berettigelse, forelagt på den 

førstkommende generalforsamling. 

§5. 

Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter klubbens ordensreglement. 

 

§6. 

Kontingentets størrelse, for såvel passive som aktive medlemmer, fastsættes på 

generalforsamlingen. Der skelnes mellem junior medlemmer (under 18 år) og 

senior medlemmer. Sidste rettidige indbetaling, er 1 måned efter 

generalforsamling. Restanter har ikke stemmeret til generalforsamling.     

 

 

Restance mere end en måned efter, gør medlemskabet ugyldigt, og man er 

hermed udmeldt af klubben, og skal aflevere en evt. nøgle. 

 

 

§7. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tidsrummet 1. februar til 15. marts 

og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel skriftlig til medlemmerne. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller 

næstformanden i hænde, senest en uge før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 

 

 1. Valg af dirigent 

 2. Formandens beretning 

 3. Regnskab 

 4. Indkomne forslag 

 5. Forslag fra bestyrelsen 

             6. Forslag til vedtægtsændringer 

 7. Hygge-/flyvestævne 

 8. Græsklipning 

 9. Budget og kontingent 

  10. Valg af bestyrelse:     

  Ulige år: Formand og et 2 årig bestyrelsesmedlem 

Lige år: Kasserer og et 2 årig bestyrelsesmedlem 

Hvert år: Et 1 årig bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget selv 

 11. Valg af 1 årig revisor og valg af 2 suppleanter 

           12. Eventuelt 

 

§8. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 1/3 af 

medlemmerne skriftlig fremsætter ønske herom. Medlemmerne indkaldes 

med mindst 8 dages varsel. En sådan indkaldelse skal indeholde dagsorden. 

 

§9. 

Aktive medlemmer opnår stemmeret på generalforsamlingen efter 3 må-

neders medlemskab. 

 

§10. 

Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 

Den ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål m.h.t. sagernes behand-

lingsområde, stemmeafgivelse m.m. 


