VEDTÆGTER FOR AVERSI FALDSKÆRMS CLUB
§ 1.
Navn og hjemsted
Stk.1: Aversi Faldskærms Club (AFC) blev stiftet den 1. december 1990 på Aversi
Faldskærms Center. Klubben er medlem af Dansk Faldskærms Union (DFU) og Danmarks
Idræts Forbund (DIF).
Stk. 2: Aversi Faldskærms Club har hjemsted i Næstved kommune.
§ 2.
Formål
Klubbens formål er at uddanne klubbens medlemmer til faldskærmsspringer af en så høj
kvalitet som muligt, for derigennem at udbrede kendskabet om og højne faldskærmssporten i
Danmark. Dette gøres igennem og med overholdelse af regler og bestemmelser fastsat af
luftfartsmyndighederne, DFU og DIF.
§ 3.
Medlemskab
Stk. 1: AFC kan som aktive medlemmer optage alle, der er fyldt 16 år. Aktivt medlemskab
indebærer medlemskab af DFU og giver ret til udøvelse af faldskærmsspring. Indmeldelse
sker skriftligt på særligt formular. For medlemmer under 18 år skal blanket være underskrevet
af forældre eller værge.
Stk. 2: Passivt medlemskab medfører ikke medlemskab af DFU og giver således ikke ret til
udøvelse af faldskærmsspring. Passive medlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlinger
og er ikke valgbare til bestyrelsen. Passive medlemmer kan udøve funktioner, der ikke kræver
DFU medlemskab. For passivt medlemskab er der ingen aldersgrænse.
Stk. 3: Udmeldelse skal finde sted ved skriftlig tilkendegivelse med mindst en måneds varsel til
medlemsregistrator. I det tilfælde, hvor der ikke er er udpeget en medlemsregistrator (fremgår
af hjemmesiden) skal udmeldelse ske til kasserer. Medlemmet skal over for klubben være
gældfri på udmeldelsestidspunktet.
Stk. 4: Genindmeldelse i klubben kan kun ske ved betaling af evt. restance samt et nyt
indmeldelsesgebyr fastsat af bestyrelsen. Overførsel til andre klubber kan kun ske ved udløb
af en betalt kontingentperiode.
§ 4.
Kontingent
Stk. 1: Medlemskab af Aversi Faldskærms Club kræver betaling af et fastsat kontingent.
Kontingentet betales enten årligt forud eller kvartalsvis forud, på en af bestyrelsen fastsat
betalingsform. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 2: Kontingentrestance:
Kontingentet skal betales, når det er forfaldent. Såfremt betaling ikke har fundet sted inden
betalingsfristens udløb, vil medlemmet blive gjort opmærksom på restancen via e-mail, anden
elektronisk henvendelse eller personlig henvendelse. Såfremt betaling stadig ikke har fundet
sted senest 14 dage efter henvendelsen, vil medlemmet blive meldt ud af klubben uden
yderligere varsel. Genoptagelse i klubben kan kun finde sted ved bestyrelsens godkendelse,
og mod betaling af evt. gæld til klubben.

§ 5.
Eksklusion
Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes midlertidigt eller permanent, hvis
· Vedtægter og / eller bestemmelser groft overtrædes
· Klubbens etik ikke efterleves
· Gæld til klubben ikke indbetales
Eksklusion gennemføres på grundlag af skriftlig redegørelse fra bestyrelsen. Heri indgår en
høring af eksklusions berørte medlem.
Eksklusion optages som særskilt punkt til godkendelse på førstkommende generalforsamling.
Majoritet som ved vedtægtsændringer. Vedkommende kan kun optages som medlem ved ny
generalforsamlingsbeslutning med samme majoritet.
§6
Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Bestyrelsen fastsætter dato for ordinær generalforsamling, som skal afholdes i første kvartal
(1/1-1/4).
Indkaldelse til denne kan ske via E-mail senest 3 og tidligst 5 uger før den fastsatte dato.
Det er medlemmernes eget ansvar, at klubben til enhver tid har medlemmets gyldige Emailadresse, således at indkaldelse til generalforsamling o.l. bl.a. kan ske via E-mail.
Stk. 2: Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt
senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag fremlægges til
medlemmerne via E-mail og sociale medier senest 3 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3: På generalforsamlingen har hvert stemmeberettigede medlem én stemme. For at være
stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal medlemmet over for klubben være gældfri.
Alle valg og beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Afstemningerne skal være hemmelige og skriftlige, såfremt en af de fremmødte
stemmeberettigede kræver det.
Stemmer kan afgives ved personligt fremmøde, eller ved at give sin fuldmagt til et andet
stemmeberettiget medlem der møder på generalforsamlingen. Hvert fremmødt medlem kan
dog maksimalt repræsentere 2 fuldmagter.
Stk. 4: Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af generalforsamlingens rettidige indkaldelse
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse
5. Bestyrelsens plan for det kommende år, samt budget og kontingent
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
7. Valg af formand for 2 år (vælges i ulige år)
8. Valg af næstformand for 2 år (vælges i lige år)
9. Valg af kasserer for 2 år (vælges i lige år)
10.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (vælges i hhv. ulige og lige år)
11.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
12.Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant for 1 år
13.Eventuelt (her kan ikke træffes beslutninger)

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når min.
10 % af klubbens medlemmer(disse medlemmer skal være stemmeberettigede), har sendt
skriftlig anmodning til formanden med angivelse af emne/årsag, som ønskes behandlet.
Stk. 2: Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 2 og senest 5 uger efter
modtagelsen af den korrekt indsendte skriftlige anmodning. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal ske med minimum 2 og maksimalt 5 ugers varsel. Den ekstraordinære
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 3: Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum bestå af § 6.
Punkterne 1 og 2 samt årsagen til indkaldelsen.
Der kan kun behandles sager, som er årsag til den ekstraordinære generalforsamlings
indkaldelse.
§8
Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opgaver. Bestyrelsen kan tildele udvalg eller enkeltpersoner fuldmagter.
Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 personer.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling:




Formand, næstformand og kasserer for 2 år ad gangen (formand i ulige år,
næstformand og kasserer i lige år)
2 bestyrelsesmedlemmer, for 2 år ad gangen (vælges i hhv. ulige og lige år)
2 bestyrelsessuppleanter, for 1 år ad gangen

Hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig i utide indtræder en suppleant på hans post. Ved den
næstkommende generalforsamling sættes posten på valg og den indtrædende vælges for
resten af valgperioden.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter skal være stemmeberettigede medlemmer af
klubben.
Der kan anvendes ekstern bogholder/revisor til bogføring/regnskabsudarbejdelse. Der skal
dog fortsat vælges en kasserer med ansvar for de interne økonomiske dispositioner samt
regnskab.
Stk. 3: Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen mødes, når det skønnes nødvendigt. Indkaldelse udføres af formanden, evt.
gennem en udpeget sekretær.
Formanden skal indkalde til bestyrelsesmøde, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede og enige om
beslutningen.
Bestyrelsens vedtagne beslutninger og handlinger skrives til referat og forpligter sig til at
overholde formålsbeskrivelse samt vedtægterne i øvrigt.
Stk. 4: Repræsentation af klub i union, kommune og ved konkurrencer udpeges og besluttes
af bestyrelsen i tilfælde af antalsbegrænsning ved disse aktiviteter.

§9
Regnskab, tegning og hæftelse
Stk. 1: Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren skal afgive samlet regnskab til revisorerne
senest 3 uger før den planlagte årlige generalforsamling. Revisorerne har til enhver tid adgang
til klubbens regnskaber og budget, og de skal indsende en revisionsberetning senest 1 uge før
generalforsamlingen til bestyrelsen. Ved den årlige generalforsamling fremlægges det
reviderede regnskab sammen med revisionsberetningen.
Stk. 2: Klubben tegnes af formand, næstformand og kasserer.
Ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr. skal de tegningsberettigede underskrive.
Stk. 3: Økonomiske dispositioner over 100.000 kr., som ikke vedrører nødvendig reparation,
renovering og vedligehold af klubbens faciliteter og grej, skal godkendes af
generalforsamlingen. Ligeledes lånoptagelse samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom
skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 4: Alle medlemmer hæfter pro rata, indtil 90 dage efter udmeldelse, for alle lån som
klubben har løbende op til udmeldelsestidspunktet. Dette gælder også ved eksklusion.
Stk. 5: Hvis en springkonto ikke har været aktiv i 3 år, og der ikke har været gjort krav på at få
pengene udbetalt og personen der har kontoen ikke er medlem af klubben, tilfalder
indestående på kontoen klubben.
§ 10
Indtræffer der tilfælde, som ikke er forudset i disse vedtægter, er klubbens bestyrelse
berettigede til, under ansvar overfor generalforsamlingen, at handle efter konduite.
§ 11
Stk. 1: Ethvert af klubbens medlemmer dyrker faldskærmssport på eget ansvar, og kan aldrig
gøre erstatningskrav gældende overfor klubben, instruktører eller eventuel tredje person.
Stk. 2: Enhver af klubbens tilknyttede piloter skal til enhver tid overholde gældende lovgivning
fastsat af luftfartsmyndighederne og kan aldrig gøre erstatningskrav gældende overfor
klubben.
§ 12
Foruden de herværende vedtægter for klubben og dennes medlemmer, gælder de til enhver
tid gældende bestemmelser for faldskærmssport, som luftfartsmyndighederne, DFU og DIF
fastsætter.
§ 13
Vedtægtsændring kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning med min. 2/3 majoritet af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
§ 14
I tilfælde af klubbens ophævelse, som kun kan ske såfremt 5/6 af klubbens fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, tilfalder dens evt. formue et eller flere
faldskærmsprojekter eller et almennyttigt formål i Næstved kommune med ønske om at
midlerne anvendes til aktiviteter, der tjener faldskærmssporten bedst muligt. Hvortil midlerne
overdrages vælges ved den afsluttende generalforsamling.

Således vedtaget med nyeste ændringer på generalforsamlingen d. 25. februar 2017.
Dato:
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