Vedtægter
Revideret 17. februar 2018
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§1.
Navn og hjemsted

1. Klubbens navn er ”HADERSLEV RC MODELFLYVEKLUB”. Dens hjemsted er Slivsø 29,
Hoptrup, matr. Nr. 11, 6100 Haderslev.
2. Klubben er stiftet 1954.
3. Klubbens adresse er formandens, eller et bestyrelsesmedlems.
§2.
Formål

1. Klubbens formål er, at udvikle og fremme udøvelsen af radiokontrolleret modelflyvning,
samt udvikle og fremme interessen for denne hobby og sportsgren.
§3.
Hovedorganisationer

Klubben er tilsluttet følgende hovedorganisationer:
1. Modelflyvning Danmark. (MDK)
2. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Sønderjylland. (DGI)
§4.
Medlemskab

1. Som medlem kan optages enhver ansvarlig person der er fyldt 10 år.
2. Afslag om optagelse kan kun finde sted ved enighed herom i den samlede bestyrelse,
og kun når ganske særlige forhold taler herfor.
3. Nye medlemmer optages året rundt.
4. Medlemmer under 18 år optages som juniorer.
5. Klubben kan optage sommermedlemmer. Sommermedlemskab dækker perioden fra
sæsonåbning til sæsonafslutning. Sommermedlemskab forudsætter personligt fuldt
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medlemskab af en anden RC-Modelflyveklub tilsluttet et nationalt modelflyveforbund.
6. Klubben kan optage passive medlemmer.
7. Sommermedlemmer og passive medlemmer har ikke stemmeret på
generalforsamlingen.
8. Nye medlemmer skal senest på 4. flyvedag, fremvise kvittering på betalt medlemskab af
MDK, eller en i udlandet landsdækkende organisation, hvori de, også ved flyvning i
Danmark, er forsikret, samt indmelde sig i klubben. Der betales indmeldelsesgebyr og
kontingent efter vedtægterne.
§5.
Indmeldelsesgebyr og kontingent

1. Indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
2. Nye medlemmer betaler kontingent for hele det halvår, hvori de indmelder sig i
klubben.
3. Juniormedlemmer betaler halvt indmeldelsesgebyr og halvt kontingent.
4. Sommermedlemmers og passive medlemmers kontingent fastsættes af
generalforsamlingen.
5. Kontingent betales forud, og opkræves én gang årligt med 20. marts som forfaldsdato.
Sidste rettidige betalingsdato er den 30. marts.
6. Efter betalingsfristens udløb fremsendes rykker med et tillægsgebyr på kr. 15,00 og med
angivelse af seneste betalings dato. Såfremt det nye beløb ikke er indgået inden 10
dage efter den på rykkeren anførte betalingsdato, betragtes medlemmet som udmeldt.
7. Et medlem, som er blevet slettet/udmeldt på grund af kontingentrestance, kan kun
genindmeldes, såfremt den fulde restance før udmeldelsen er indbetalt.
8. Kontingent betaling sker ved overførsel til klubbens bankkonto eller betales til
kassereren, når kassereren har udsendt meddelelse om kontingentindbetaling.
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§6.
Medlemsforhold

1. Et medlem er forpligtet til at overholde de af bestyrelsen fastsatte radio-, model- og
flyvepladsregler. Endvidere skal myndigheders bestemmelser vedrørende modelflyvning
overholdes. Alle medlemmer er påtaleberettigede og påtale pligtige.
2. Det påhviler ethvert medlem at være behjælpelig med klubbens daglige drift, såsom
oprydning, vedligeholdelse, samt etablering af nyanskaffelser. En anmodning fra
bestyrelsen skal efterkommes, medmindre vægtige grunde taler herimod.
3. Udmelding af klubben skal ske til formand eller kasserer.
4. Dersom et medlem ikke overholder love og bestemmelser, eller er groft uforsvarlig
under flyvning, kan dette af bestyrelsen idømmes karantæne, og i gentagelsestilfælde
ekskluderes af klubben.
5. Ankemulighed. Det ekskluderede medlem har ret til at fremlægge sin sag på
førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusionen står ved magt fra det
tidspunkt den er meddelt medlemmet, men kan siden omstødes af generalforsamlingen.
6. Der refunderes ikke kontingent ved eksklusion.
§7.
Generalforsamling

1. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, Inden udgangen af februar måned
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Valg af formand, bestyrelse og suppleanter i henhold til § 8, med angivelse af
hvem der er på valg.
5. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
6. Behandling af indkomne forslag, herunder vedtagelse af større arrangementer.
7. Vedtagelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
8. Eventuelt.
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2. Der indkaldes til generalforsamling pr. mail med mindst 14 dages varsel.
3. En lovlig indvarslet generalforsamling er klubbens højeste myndighed. Med undtagelse i
henhold til § 12, er den beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer, og
beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning skal ske på forlangende.
4. Der kræves medlemskab i minimum 3 måneder op til generalforsamlingen for at være
stemmeberettiget på generalforsamlingen.
5. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme, og kan højest medbringe fuldmagt fra
ét stemmeberettiget medlem.
6. Indkomne forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være
medlemmerne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
7. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til MDK’s repræsentantskabsmøde.
§8.
Bestyrelsen

1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og bestyrelsen består af 5 personer, som
vælges for 2 år af gangen. I ulige årstal er formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer
på valg, og i lige årstal er de øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg.
2. Formanden vælges af generalforsamlingen.
3. Bestyrelsen konstituerer sig med en kasserer samt en næstformand.
4. Ud over valg til bestyrelse, vælges hvert år 2 suppleanter hertil, to revisorer og en
revisorsuppleant.
5. Genvalg er tilladt. Alle der vælges til bestyrelsen skal være betalende helårsmedlemmer,
dog skal formand og kasserer være myndige.
6. Det er bestyrelsens pligt, at orientere medlemmerne om trufne beslutninger ved
udsendelse på mail.
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7. Bestyrelsen kan kun disponere over likvide midler i klubkassen og eller indestående i
pengeinstitut(ter).
8. Bestyrelsen kan uddelegere udførelsen af opgaver vedr. den økonomiske administration,
men ansvaret for opgaven er kassererens.
§9.
Tegningsret for klubben

1. Formand, eller næstformand og et bestyrelsesmedlem tegner klubben.
§ 10.
Vedtægtsændringer

1. Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte, på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremsendt og udsendt jf. §7.
2. Vedtægtsændringerne træder i kraft dagen efter de er vedtaget.
§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når den samlede bestyrelse, eller mindst
en tredjedel af samtlige aktive medlemmer, finder det nødvendigt. Ønske herom skal fra
medlemmernes side forelægges bestyrelsen med mindst 21 dages varsel, og med
forslag til dagsorden.
§ 12.
Klubbens opløsning

1. Klubbens opløsning kan enten vedtages på en ordinær generalforsamling, når mindst
3⁄4 af samtlige medlemmer er fremmødt og stemmer for opløsningen, eller på en
ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 11, hvor 3⁄4 af de fremmødte stemmer
for opløsning.
2. Værdier som klubben på opløsningstidspunktet er i besiddelse af, skal fordeles mellem
MDK og Dansk Veteranflyvemuseum i et forhold, som vedtages på den
generalforsamling, hvor klubbens opløsning vedtages.
3. I det tilfælde, at der ikke er midler i klubben ved klubbens opløsning, hæfter klubbens
medlemmer kun med deres indbetalte kontingent.
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§ 13.
Regnskabsår

1. Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
2. Kassereren er ansvarlig for klubbens aktiver herunder evt. værdipapirer, der til enhver
tid er overgivet i hans varetægt, og han er pligtig til, til enhver tid at give bestyrelsen
eller revisor adgang til eftersyn af klubbens aktiver samt regnskabsmateriale.
3. Regnskabet skal afsluttes og revideres så betids, at det kan udsendes til medlemmerne
senest 3 dage før den ordinære generalforsamling.
4. Væsentlige økonomiske dispositioner skal være besluttet af den samlede bestyrelse.
§ 14.
Forsikringsforhold

1. Bestyrelsen sørger for, at klubhus og aktiver er brand, storm og tyveriforsikrede.
2. Medlemmer der udfører frivilligt arbejde, er forsikret gennem kollektiv forsikring i DGI.
3. Der er igennem DGI tegnet bestyrelsesansvarsforsikring.
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