§ 13.
Ændring af vedtægterne
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når min. 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Ved forslag om ændring af formål eller opløsning kræves et kvalificeret flertal jf. § 16.
§ 14.
Stemmeret på generalforsamling
Stemmeret har alle aktive medlemmer bortset fra medlemmer, der er i restance 7 dage før generalforsamlingstidspunktet. Ethvert medlem har én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
§ 15.
Afstemning på generalforsamlingen
På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 5 af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
Til vedtagelse af beslutninger, som går ud på ændring af klubbens vedtægter, kræves en majoritet på 2/3
af de afgivne stemmer.
§ 16.
Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3-dele af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst 3/4-dele af de afgivne stemmer
er for forslaget.
Bliver forslaget vedtaget, uden at 2/3-dele af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, skal
der indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 ugers varsel, hvor forslaget da kan vedtages med
ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til det repræsenterede antal stemmer.
Klubbens formue skal i tilfælde af opløsning tilgå velgørende eller almennyttige formål i Herning kommune.
På afsluttende generalforsamling træffes bestemmelse om, til hvilke velgørende eller almennyttige formål klubbens formue skal tilgå.

VEDTÆGTER
§ 1.
Navn og hjemsted
Midtjysk Flyveklub er stiftet 8/12 2009 og har hjemsted på Herning Flyveplads, Herning Kommune.
§ 2.
Formål
Midtjysk Flyveklubs formål er gennem sociale arrangementer og aktiviteter at samle flyinteresserede,
skabe gode muligheder for at foreningens medlemmer kan dyrke motorflyvning , fremme interessen for
flyvning samt ved afholdelse af konkurrencer og kurser at højne medlemmernes teoretiske og praktiske
færdigheder.
§ 3.
Medlemskab
Som medlemmer af klubben optages piloter, PPL-elever og andre personer med interesse for flyvning,
som støtter klubbens formål.
Klubben har følgende medlemstyper: aktive og passive medlemmer samt æresmedlemmer.
a. Aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamling og kan vælges til klubbens bestyrelse. Aktive
medlemmer, som har gyldigt certifikat eller er elever med eneflyvnings-status, kan endvidere booke
og fungere som fartøjschef på klubbens fly.
b. Passive medlemmer kan deltage i generalforsamlingen og klubbens sociale arrangementer samt sidde i
udvalg på lige fod med aktive medlemmer, men har ikke de i § 3.a. nævnte rettigheder. Passive medlemmer betaler reduceret kontingent.
c. Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer, men er kontingentfrie. Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket med udfyldelse af stamoplysninger. Det påhviler
medlemmet at holde foreningen opdateret med evt. ændringer.
§ 4.
Ophør af medlemskab.
Medlemskab af klubben kan ophøre på følgende måder:
a. Ved udmeldelse, som må ske skriftligt til kassereren med mindst 1 måneds varsel til udgangen af kontingentperioden dvs. senest 1. december
b. Ved eksklusion, der kan finde sted, når et medlem har gjort sig skyldig i en handlemåde, der kan skade
klubbens interesser eller anseelse, eller når et medlem gentagne gange overtræder den gældende
luftfartslov. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen.
c. Ved sletning på grund af kontingentrestance eller anden restance trods flere skriftlige påkrav.
Ved medlemskabets ophør bortfalder forpligtelsen til at betale forfaldent restance ikke.
§ 5.
Kontingent
Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet er forudbetalt og forfalder til betaling i god tid inden 1.december.
Ikke rettidig betaling medfører to påmindelser. Betales kontingentet herefter ikke inden den fastsatte
frist, slettes medlemmet af medlemslisten uden mulighed for, at medlemmet kan appellere beslutningen
til generalforsamlingen.
§ 6.
Ledelse.
Klubben ledes af en bestyrelse, som varetager klubbens interesser og daglige drift, repræsenterer klubben udadtil og forvalter dens midler.
Bestyrelsen består af et ulige antal personer valgt ved relativt flertal på klubbens ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen kan det besluttes at udvide bestyrelsen efter behov.

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges til bestyrelsen, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at
vedkommende vil modtage valg .
Valgbare som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er alle aktive medlemmer fra deres optagelse i
klubben, bortset fra medlemmer, der er i restance 7 dage før generalforsamlingstidspunktet.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år. Ikke alle bestyrelsesmedlemmer kan være på
valg samme år. Genvalg kan finde sted.
Der vælges endvidere 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med en formand,
en næstformand og en kasserer samt evt. en sekretær.
Afgår et/flere bestyrelsesmedlemmer inden udløbet af sin funktionsperiode, indtræder en/begge af de
på generalforsamlingen valgte suppleanter og besætter den ledige post. En suppleant, der træder i et
bestyrelsesmedlems sted, overtager dette medlems valgperiode.
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Suppleanter har ret, men ikke pligt, til at deltage i alle bestyrelsesmøder og skal modtage indkaldelse til
bestyrelsesmøder og referater fra disse. Suppleanter har taleret, men ikke stemmeret på bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange om året, eller i øvrigt så ofte det af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer skønnes nødvendigt. Formanden indkalder til møde med mindst 7 dages varsel.
Der føres protokol over alle afholdte bestyrelsesmøder med angivelse af trufne beslutninger. Protokollen
underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer og vil være at finde i bestyrelsesmappen i klublokalet.
Bestyrelsen fastsætter alle gebyrer og øvrige vilkår for udlejning m.v.
Klubben forpligtes alene med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter således alene med deres
indskud i foreningen og hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
§ 7.
Tegningsret
Klubben tegnes af formand og kasserer.
Beslutning om køb, salg og pantsætning af flyvemaskiner eller fast ejendom besluttes på generalforsamling jf. §10. Ved effektuering af beslutningen om køb, salg eller pantsætning af flyvemaskiner eller fast
ejendom kræves underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
§ 8.
Regnskab
Klubbens regnskabsår er 1/1 til 31/12. Første regnskabsperiode løber fra stiftelsen og indtil 31.12.10.
Inden 1. februar skal bestyrelsen afgive årsrapport indeholdende driftsregnskab for det foregående år og
status pr. regnskabsårets slutning til revisoren.
Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med
revisors påtegning og underskrift.
§ 9.
Revision
Til at revidere klubbens bogføring, kasse og regnskaber vælges på den ordinære generalforsamling for et
år af gangen en revisor samt en revisorsuppleant. Revisor og revisorsuppleant må ikke vælges blandt
klubbens bestyrelse. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn
om, at vedkommende vil modtage valg .
Revisoren gennemgår den af bestyrelsen tilsendte årsrapport og påser, at beholdningerne er tilstede.
Revisorformen er regnskabsmæssig gennemgang, og årsrapporten forsynes med en påtegning.
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 10.
Formue
Klubbens formue skal altid og udelukkende tjene klubbens formål.
Klubbens formue skal være anbragt i et pengeinstitut. Bestyrelsen udsteder fuldmagt til kassereren vedrørende afholdelse af normale udgifter i forbindelse med den daglige drift. Klubbens formue kan, efter
vedtagelse på generalforsamlingen i hvert tilfælde, anvendes til køb af jord, fast ejendom eller fly.
Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens vedtagelse optage lån i finansieringsinstitut eller på
anden måde optage lån.
§ 11.
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden sidste halvdel af marts måned. Datoen meddeles det enkelte medlem
senest 4 uger før generalforsamlingen samt annonceres på klubbens hjemmeside .
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt andre med interesse for klubbens
aktiviteter.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer vedtægternes bestemmelse herom, kan en kreds af medlemmer foretage indkaldelsen i foreningens navn.
Indkaldelsen skal angive tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling , skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag tilsendes sammen med
dagsorden medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.
En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives
af dirigenten og bestyrelsen og tilsendes alle medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/5
af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse skal finde sted senest 2
uger efter, at bestyrelsen har modtaget et af medlemmerne lovligt fremsat krav herom og indkaldes på
samme måde som den ordinære generalforsamling, Ethvert forslag, der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, skal indeholdes i dagsordenen sammen med indvarslingen.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være bestyrelsesmedlem, og som vælges ved
simpel stemmeflerhed af generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde og stemmeafgivning, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise spørgsmålet til generalforsamlingens afgørelse.
§ 12.
Dagsorden for generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamling skal dagsorden være:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5. Fastlæggelse af kontingenter for det følgende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til bestyrelse jf. § 6
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse jf. § 6
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Valg af eventuelle repræsentanter til klubber, foreninger, udvalg og lignende
10. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for punkternes behandling.
11. Eventuelt. Forhold, der drøftes under eventuelt, kan der ikke træffes beslutning på.

