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§ 1 Navn
Klubbens navn er Svendborg Flyveklub. Dens hjemsted er Svendborg.
Kalenderåret er klubbens regnskabsår.
§ 2 Formål
Klubben har til formål at fremme de aeronautiske interesser i Svendborg by og opland.
§ 3 Medlemmer
Som medlemmer af Svendborg Flyveklub kan optages:
1. Certifikatindehavere – aktive.
2. Ikke-certifikatindehavere – passive.
3. Firmamedlemmer. Som firmamedlemmer kan optages enkeltpersoner, firmaer eller
institutioner.
§ 4 Rettigheder
Medlemmer har ret til at deltage i Svendborg Flyveklubs generalforsamlinger og de af
klubben arrangerede møder og lignende, samt til at benytte klubbens materiel og
lokaliteter, herunder det til enhver tid indlejede fly.
§ 5 Stemmeret
Intet medlem har mere end en stemme.
Stemmeret kan udøves ved fremmøde eller ved fuldmagt.
Firmamedlemmer samt medlemmer i kontingentrestance har ingen stemmeret.
§ 6 Kontingenter
Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for det næstfølgende år. Kontingentet skal betales forud for et år ad gangen.
§ 7 Ophør af medlemskab
Medlemskab af klubben ophører på følgende måder:
1. Ved udmeldelse, der må ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til den 1.
januar.
2. Ved kontingentrestance i over 2 måneder trods skriftligt påkrav.
3. Ved eksklusion, der kan finde sted, når et medlem har gjort sig skyldig i en
handlemåde, der kan skade klubbens interesser og anseelse. Bestemmelse om
eksklusion træffes af bestyrelsen og kræver enstemmighed.
Kan enstemmighed ikke opnås, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling,
der i så fald har den endelige afgørelse.
§ 8 Bestyrelsen
Klubben tegnes af bestyrelsen i forening.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på Svendborg Flyveklubs ordinære
generalforsamling af klubbens stemmeberettigede medlemmer for 2 år ad gangen og
afgår efter tur. I tilfælde af nyvalg afgår 2 af bestyrelsesmedlemmerne efter et års
forløb, afgørelse træffes ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger
selv sin formand og udvælger blandt bestyrelsesmedlemmerne den eller de personer, der
er nødvendige til at bestride de forskellige poster.
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Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede er til stede,
herunder formanden eller næstformanden. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende
formands stemme afgørende. Bestyrelsesmøde afholdes efter behov, men i øvrigt så ofte
det af formanden eller bestyrelsesmedlemmerne skønnes nødvendigt. Der skal føres
protokol over møderne.
§ 9 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den afholdes hvert år i maj måned efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne med
mindst 14 dages varsel.
Alle meddelelser fra klub til medlemmer kan foregå elektronisk enten via E-mail eller
SMS.
Indkaldelsen skal angive tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller
når skriftlig begæring derom fremsættes af mindst en fjerdedel af klubbens medlemmer
(dog ikke under 10), med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet på mødet.
Den indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling men med kun 8
dages varsel, og indkaldelsen skal finde sted senest 14 dage efter bestyrelsen har
modtaget et af medlemmerne lovligt fremsat krav derom.
§ 10 Dagsorden på ordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
Aflæggelse af revideret årsregnskab
Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende år
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
Valg af revisor samt 1 suppleant.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, skal fremgå af den i indkaldelsen
afgivne dagsorden og må for ordinære generalforsamlingers vedkommende være tilstillet
bestyrelsen senest 15. april.
På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed. Til
beslutninger, der går ud på ændringer af klubbens love, kræves at mindst halvdelen af
klubbens medlemmer er mødt på generalforsamlingen samt, at sådanne beslutninger
vedtages med en majoritet af to tredjedel af de fremmødte stemmer.
Vedtages sådanne forslag med den nødvendige majoritet, men uden at mindst halvdelen
af klubbens medlemmer har været fremmødt, kan bestyrelsen indkalde til en ny
generalforsamling, på hvilken forslaget derefter kan vedtages ved simpel stemmeflerhed
uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.
§ 11 Regnskab og revision
Kalenderåret er klubbens regnskabsår.
Bestyrelsen afleverer det foregående års
regnskab til klubbens revisor senest den 1. april.
Klubbens revisorer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
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