Vedtægter for
Frederikssund-Frederiksværk-Flyveklub
Navn
§1 Klubbens navn er Frederikssund-Frederiksværk-Flyveklub (FFF). Klubbens hjemsted er
Frederikssund.

Formål
§2 Klubben er en amatørorganisation, hvis formål det er at tilvejebringe bedst mulige vilkår for
dens medlemmer til at udøve svæveflyvning.
Stk. 2 Klubben vil søge sit formål gennemført ved:
1. at udbrede kendskab til, fremme interessen for, organisere og deltage i alle sådanne aktiviteter,
som har forbindelse med svæveflyvning, herunder konkurrencesvæveflyvning,
2. at drive en svæveflyveskole for uddannelse af egne medlemmer,
3. at anskaffe materiel og at etablere hangar, værksted og klublokaler i takt med udviklingen,
4. at etablere sig med en flyveplads for privatflyvning.

Tilhørsforhold
§3 Klubben er medlem af Dansk Svæveflyver Union (DSvU), Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) og
Dansk Idræts-forbund (DIF).
Medlemmer
§4 Medlemskategorierne er:
1. aktive medlemmer, herunder juniormedlemmer og vedligeholdelsesmedlemmer,
2. hvilende medlemmer,
3. æresmedlemmer,
4. passive medlemmer.
Stk.1.1
Som aktivt medlem kan af bestyrelsen optages enhver, der er fyldt 14 år. Optagelse af umyndige
kræver forældrenes eller værges samtykke.
Stk.1.2
Medlemmer betegnes som juniormedlemmer indtil udgangen af den måned, hvori de fylder 25 år.
Stk.2
Aktive medlemmer kan overgå til hvilende medlemsskab efter ansøgning herom.
Overgang skal ske med mindst 14 dages varsel til den første i en måned. Tilbagegang til aktivt
medlemsskab kan ske uden betaling af nyt indskud. Tilbagegang indenfor en periode af mindre end
12 måneder kan dog kun ske mod betaling af kontingentdifferencen.
Stk.3

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes af generalforsamlingen.
Stk.4
Som passivt medlem kan optages enhver, der på grund af interesse for klubben, ønsker at støtte
denne.

Kontingent
§5 Klubbens kontingent og gebyrer fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Senest 6
uger efter generalforsamlingens afholdelse, udsendes et gebyrreglement med angivelse af alle de
vedtagne beløbsstørrelser.
Stk. 2 Kontingent skal betales jævnfør det til enhver tid gældende gebyrreglement.
Materielgebyr og indskud på fly betales inden flyvning finder sted.
Stk. 3 Bestyrelsen kan i en begrænset periode for enkelte medlemmer beslutte at afvige fra det
gældende Gebyrreglement.
Udmeldelse og eksklusion
§6 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst 30 dages
varsel til den første i en måned, og at det pågældende medlem har betalt alle skyldige gebyrer og
kontingent.
Stk. 2 Hvis et medlem er kommet i kontingentrestance for mere end 3 måneder, kan bestyrelsen
med mindst 14 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
Stk. 3 Et medlem kan endvidere ekskluderes, hvis mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusion.
Et sådant ekskluderet medlem kan indanke eksklusionen på førstkommende generalforsamling, hvis
beslutning er endelig.

Ordinær generalforsamling
§7 Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed i alle klubbens anliggender.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 15. marts.
Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel regnet fra poststemplets
dato. Med indkaldelsen følger:
· dagsorden
· årsberetning
· regnskab
· beretning til regnskabet
· budget for det kommende år
Stk. 4 Forslag fra Bestyrelsen eller navngivne stemmeberettigede medlemmer, der tilsigter at
tilvejebringe en generalforsamlingsbeslutning, skal vedlægges indkaldelsen og må for den ordinære
generalforsamlings vedkommende være sekretæren i hænde senest den 20. januar.

Stk. 4.1 Generalforsamlingen kan som ændringsforslag vedtage mindre tekstmæssige ændringer i
stillede forslag, hvis disse ikke ændrer hensigten med forslaget.
Stk. 5 Stemmeret har alle aktive medlemmer og æresmedlemmer, som har været medlem i mere end
6 måneder.
Eventuelle restancer medfører tab af stemmeret.
Stk. 6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Hver stemmeberettiget kan dog højst udøve én
stemme foruden sin egen.
Stk. 7 Medlemmer uden stemmeret kan overvære generalforsamlingen.
Stk. 8 Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemningen
skal være skriftlig, hvis mindst ét medlem overfor dirigenten fremsætter krav herom.
Stk. 9 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis den er indvarslet i overensstemmelse med
reglerne i nærværende paragraf.
Til vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer
(inklusive fuldmagter) afgiver deres stemme, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen med
sædvanligt varsel inden 14 dage indkalde en ekstraordinær generalforsamling.
Hvis også mindst 2/3 af de afgivne stemmer på denne generalforsamling er for forslaget, er dette
vedtaget.
Stk. 10 De af dirigenten trufne afgørelser skal sættes under afstemning, hvis blot 2 medlemmer
forlanger det.
Stk. 11 Generalforsamlingens beslutninger føres af sekretæren i en protokol, hvori også referat af
forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer det. Protokollen underskrives af den
afgående bestyrelse.
Stk. 12 Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne sag ikke på ny behandles af
den samme generalforsamling.
Stk. 13 Dagsordenen skal indeholde flg. Punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab og status
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af budgetforslag
6. På lige årstal:
· valg af formand
· valg af sekretær
7. På ulige årstal:
· valg af næstformand
· valg af kasserer
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling
§8 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal altid
indkaldes, hvis 10 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt til klubbens sekretær
fremsætter krav herom.
Stk. 2 Indkaldelse skal ske senest en uge herefter med mindst 2 ugers varsel (poststemplets dato) og
med angivelse af dagsorden.

Bestyrelse, valg
§9 Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold.
Stk. 2 Kun medlemmer af klubben er valgbare til bestyrelsen.
Stk. 3 Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer og sekretær samt eventuelt
yderligere op til 3 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4 Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær sker særskilt.
Stk. 5 Posten som formand, næstformand, kasserer og sekretær beklædes i 2 år ad gangen, dog
således at den siddende formand og sekretær altid er på valg på lige årstal, og den siddende
næstformand og kasserer altid er på valg på ulige årstal.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Listevalg kan ikke finde sted. Ved indtrædende
ledighed i valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv.
Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede, heraf enten
formanden eller næstformanden.
Stk. 7 Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.
Stk. 8 Bestyrelsen kan til supplering af nærværende vedtægter udarbejde reglementer, f.eks.
flyvereglement, ordensreglement mv.
Stk. 9 Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

Udvalg
§10 Bestyrelsen kan nedsætte faste udvalg til varetagelse af specialopgaver. Udvalgene nedsættes
for 1 år ad gangen og arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.
Hvert udvalg skal vælge en sekretær.
§11 Klubbens instruktører nedsætter for 1 år af gangen et instruktørudvalg. Udvalget arbejder under
ansvar overfor bestyrelsen.

Stk 2 Instruktørudvalget varetager alle sager omhandlende flysikkerhed. Instruktørudvalget kan
endvidere disponere over klubbens fly i forbindelse med konkurrence el.
Stk 3 Flyvechefen er instruktøruvalgets formand.

Regnskab
§12 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskab og status afleveres senest 1. Februar til revisorernes til godkendelse. Et eksemplar af det
af revisionen godkendte regnskab tilstilles Frederikssund Byråd.

Revision
§13 Den ordinære generalforsamling vælger for et år ad gangen, 2 revisorer og en revisorsuppleant.
Revisorerne skal gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionen af årsregnskabet skal være afsluttet senest den 15. Februar.
Stk. 2 Revisorerne har derudover pligt til at foretage uanmeldt eftersyn af regnskab og beholdninger
mindst en gang årligt.

Økonomi
§14 Formanden og kassereren har prokura til at disponere over klubbens pengemidler under ansvar
overfor bestyrelsen.
Stk.2 Klubben tegnes af bestyrelsens formand og kassereren i fællesskab.
Stk. 3 Kassereren kan tegne klubben uden formanden i forbindelse med den daglige drift

Hæftelse
§15 Klubben hæfter kun for indgåede forpligtelser med den klubben til enhver tid tilhørende
formue.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Diverse forhold
§16 Alle aktive medlemmer har ret og pligt til at deltage i klubbens aktiviteter.
Stk. 2 Medlemmer deltager på egen risiko i klubbens aktiviteter og kan ikke gøre erstatningskrav
gældende overfor klubben.
Stk. 3 Fritidsulykkesforsikring (som også gælder svæveflyvning) er obligatorisk for alle aktive.
Stk. 4 Medlemmerne er i tilfælde af havari eller anden materiel skade erstatningspligtige i henhold
til de af bestyrelsen fastsatte regler herom.

Medlemmer under uddannelse eller omskoling på det pågældende materiel er dog undtaget denne
pligt.

Klubbens opløsning
§17 Klubben kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling og efter samme bestemmelser,
som gælder vedtægtsændringer.
Stk. 2 For vedtagelse af klubbens sammenslutning med anden flyveklub kræves samme
fremgangsmåde, som for vedtagelse af opløsning.
Stk. 3 Ved afvikling af FFFs aktiviteter i Frederikssund skal klubbens formue efter indfrielse af
gæld til private låneydere og øvrige kreditorer primært anvendes til etablering af ny svæveflyveklub
med den hensigt at opfylde at opfylde FFFs formålsparagraf.
Svæveflyveklubben bør fortrinsvis placeres i Frederiksborg Amt.
Stk. 4 Hvis etablering af en ny svæveflyveklub eller sammenslutning med anden flyveklub ikke
umiddelbart kan finde sted, overgår klubbens formue efter indfrielse af gæld, til en fond, hvis
bestyrelse udpeges af Dansk Svæveflyver Union.
Stk. 4.1 Fondens midler skal i en periode på 5 år stilles til rådighed for etablering af en ny
svæveflyveklub jævnfør paragraf 16.3.
Stk. 4.2 Hvis en klub efter den i § 16.4.1 nævnte periode ikke er under etablering, opløses klubben
og fondens midler overføres til Dansk Svæveflyver Union.
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