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AVIATOR
Aalborg Svæveflyveklub

VEDTÆGTER

§ 1. Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Aviator - Aalborg Svæveflyveklub. Dens hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 2. Klubbens formål
Klubbens formål er at udbrede kendskabet til, udvikle interessen for samt lette medlemmernes adgang til at dyrke
svæveflyvning.

§ 3. Medlem af organisationer
Klubben er medlem af Dansk Svæveflyver Union, og herigennem Kongelig Dansk Aeroklub. Og klubben er medlem af 
Danmarks Idræts-Forbund og Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg.

§ 4.      Medlemsskab
a. Ansøgning om medlemsskab af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen. Medlemsskabet starter forsikrings -og

kontingentmæssigt, når bestyrelsen modtager ansøgningen. Bestyrelsen behandler senere ansøgningen.

b. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver skriftlig samtykke fra forældre/værge.

c Aktive medlemmer er medejere af klubbens aktiver. Et medlem kan ikke pantsætte eller på anden måde disponere
over dette medejerskab, ligesom medejerskabet ikke kan gøres til genstand for individuel retsforfølgelse.

d. Klubben har følgende medlemskategorier:

1. Æresmedlemmer
Som æresmedlemmer kan optages personer, som bestyrelsen finder, gennem en lang årrække har udført et
stort arbejde for klubben eller klubbens formål i et sådant omfang, at det fortjener denne påskønnelse. Der
skal være enstemmighed i bestyrelsen om denne beslutning, og  beslutningen skal meddeles ved
førstkommende ordinære generalforsamling. Aktive bestyrelsesmedlemmer kan ikke udnæves til
æresmedlemmer.
Æresmedlemmer nyder samme rettigheder som aktive medlemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

2. Aktive medlemmer
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 14 år, jvf. dog §4.b.

3. Passive medlemmer
Som passive medlemmer kan bestyrelsen optage personer eller institutioner, der ønsker at støtte klubbens
virke. Passive medlemmer er ikke organisationsmedlemmer af DSvU og betaler følgelig intet kontingent
hertil.

4. Gæstemedlemmer
Regelsæt som vedtaget på generalforsamling,  jvf.  Takstbladet.

e. Medlemmers skift imellem medlemskategorier skal godkendes af bestyrelsen.

f. Intet medlem kan gøres individuelt ansvarlig for klubbens hæftelser eller aktiviteter.

g. Medlemsskabets ophør:
1. Medlemsskabet ophører ved udmeldelse, der skal finde sted skriftligt med mindst een måneds varsel til

udgangen af en måned, til bestyrelsen.

2. 3 måneders kontingentrestance eller tilsvarende skyldige flyveafgifter, der ved 3 på hinanden følgende påkrav
er forblevet resultatløse for klubben, medfører at bestyrelsen kan slette det pågældende medlem af klubben.
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3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

4. Et medlem kan kun ekskluderes, såfremt mindst 5 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor.

5. Et ekskluderet medlem har ret til at indanke beslutningen for den førstkommende generalforsamling.

6. Ingen der er blevet ekskluderet, kan igen optages i klubben uden prøvelse på en generalforsamling.

7. Ved udtrædelse eller eksklusion af klubben bortfalder enhver medejendomsret over dens aktiver.

§ 5.      Ordinær generalforsamling
a. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

b. Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år inden d. 1. april efter indkaldelse fra bestyrelsen med mindst 6
ugers varsel.  Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen.  Dagsordenen, formandens beretning,
det reviderede regnskab  samt alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udsendes senest 8
dage før generalforsamlingen finder sted.

c. Generalforsamlingen ledes af en dirigent som vælges af generalforsamlingen. Over det på generalforsamlingen
passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.  Forhandlingsprotokollen har fuld
beviskraft.

d. På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, godkendelse.
3. Aflæggelse af regnskabet, godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingenter, gebyrer, selvrisiko samt fremlæggelse, godkendelse af budget.
6. Valg af formand. (normalt lige år)
7. Valg af kasserer. (normalt ulige år)
8. Valg af sekretær. (normalt lige år)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. (besættes i forhold til stemmetal)
11. Valg af 1. revisor (normalt lige år) 
12.    Valg af 2. revisor (normalt ulige år)
13. Valg af revisorsuppleant.
14. Evt.

e. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingen.

f. Afgørelser på generalforsamlingen træffes, med mindre andet er nævnt i vedtægterne, ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed foretages ny afstemning. Er der stadig stemmelighed falder forslaget.

g. Aktive medlemmer og æresmedlemmer har hver en stemme, forudsat de ikke har restance ud over, hvad der svarer
til een måneds kontingent.

h. Stemmeret er betinget af medlemskab af klubben de sidste 3 måneder.

i. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot eet stemmeberettiget medlem kræver det.

j. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Dog kan hvert stemmeberettiget medlem kun møde med een fuldmagt.

k. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, eller
repræsenteret ved fuldmagt. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan der inden 8 dage indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling efter reglerne herom, på hvilken vedtægtsændringen kan foretages ved simpelt flertal.

l. Beslutninger, der tilsigter klubbens opløsning eller sammenslutning med en anden klub, kan kun tages, når mindst
3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på to hinanden følgende generalforsamlinger.
Afstemningerne skal være skriftlige.
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Opnås der ikke nødvendigt flertal på én af de to generalforsamlinger, kan beslutningen herefter vedtages på to
hinanden følgende generalforsamlinger, hvor 3/4 af de afgivne stemmer, stemmer for forslaget.

m. I tilfælde af klubbens opløsning eller sammenslutning med en anden klub, bestemmes det ved den afsluttende
generalforsamling hvorledes der skal disponeres over klubbens formue og ejendele.

n. Punkter der diskuteres under Eventuelt kan ikke vedtages

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
a. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det skriftligt begæres af

mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer.  Indkaldelse foretages med mindst 8 dages varsel. Sammen
med indkaldelsen udsendes de forslag der skal behandles.

b. Afstemning sker som ved ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig i andre
forhold end dem, der er udsendt sammen med indkaldelsen.

c. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at begæring herom  er modtaget af bestyrelsen.

d. Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af offentliggjorte forslag
3. Eventuelt

§ 7. Bestyrelsen
a. Bestyrelsen vælges normalt på den ordinære generalforsamling og leder klubbens daglige drift, samt repræsenterer

klubben udadtil.

b. Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær  samt  4 medlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan
finde sted.

.
På lige år vælges: På ulige år vælges:
Formand                                  Kasserer
Sekretær 1. bestyrelsesmedlem    
2. bestyrelsesmedlem 3. bestyrelsesmedlem
1. revisor 4.      bestyrelsesmedlem

2.      revisor

Bestyrelsesposterne besættes i forhold til stemmetal.

b. På første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig, med næstformand og ansvarsområder.

c. Alle stemmeberettigede, myndige medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

d. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte permanente eller midlertidige udvalg til at varetage bestemte opgaver under
bestyrelsens ansvar, - dette gælder bl.a. klubbens flyveledelse.

e. Udtagelse af piloter og fly til deltagelse i mesterskaber foretages af bestyrelsen efter indstilling af klubbens
flyveledelse.

f. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er tilstede, deriblandt formanden, eller i dennes fravær,
næstformanden.

g. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende.

h. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i formandens rettigheder og forpligtelser.

i Over det på bestyrelsesmødet passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af alle de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.

j. Ved ledighed i valgperioden, indtræder suppleanter i bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 8. Klager
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Ethvert medlem er berettiget til at fremkomme med anker og andragender i klubbens anliggender i skrivelser til
bestyrelsen. Sådanne skrivelser skal behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 9. Tegning af klubben
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens midler og disponerer over disse i henhold til vedtægterne og de på
generalforsamlingen trufne bestemmelser.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Til køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom kræves der enstemmighed i bestyrelsen.  Kan der ikke opnås enighed, kan sagen forelægges
en generalforsamling, som afgør sagen ved stemmeflertal.

§ 10. Forpligtelser
For alle beslutninger, der er taget i henhold til klubbens vedtægter, hæfter klubben med sin formue. Der påhviler ikke
klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, ligesom ingen medlemmer i foreningen eller dennes
bestyrelse kan kautionere for klubbens forpligtelser.

§ 11. Regnskab og formue
a. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
b. Det reviderede regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling.
c. Ved generalforsamlingen skal regnskabet være godkendt og underskrevet af revisorer, kasserer og formand.
e. Klubbens formue skal altid udelukkende tjene til klubbens formål.  Klubbens formue, med undtagelse af den

nødvendige kassebeholdning, skal være anbragt i et solidt pengeinstitut (bank eller sparekasse) eller i sikre
rentebærende, børsnoterede obligationer. Alle pengeeffekter skal lyde på klubbens navn.

§ 12. Oplysninger til omverdenen.
Alle oplysninger, referater og lignende til pressen eller andre uden for klubben, må kun gives af formanden eller den af
ham bemyndigede person. Medlemmerne må ikke på egen hånd arrangere opvisninger, udstillinger eller lignende, men
skal have klubbens billigelse.

Således vedtaget på den fusionerede svæveflyveklubs første generalforsamling d. 1. april 2000.


