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§1.

Foreningens navn.
Foreningens navn er Bjerringbro Modelflyveklub. Foreningen tegnes af formand og kasser.

§2.

Foreningens formål.
Foreningens formål er at fremme modelflyvning, på en godkendt modelflyveplads.
Dette opnås ved hjælp til bygning og klargøring af modeller, samt flyveundervisning til
nybegyndere.

§3.

Medlemskab.
Enhver med interesse for modelflyvning, kan optages som medlem.
Medlemmer har pligt til at indordne sig under foreningens, til enhver tid, gældende vedtægter
og regler.
Man er også pligtig til at rette sig efter de love foreningen er underkastet.
Klubben er tilsluttet RC-unionen.
Alle, der ønsker at flyve på flyvepladsen, skal være medlem af RC-unionen.
Prøveflyvninger med instruktør er ikke omfattet af ovennævnte.

§4.

Generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i november/december måned,
indkaldes med mindst 1 måneds varsel.
Indkaldelse sker primært på E-mail til medlemmer, der har oplyst denne. Til øvrige
medlemmer indkaldes ved skriftlig meddelelse.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Det er kun medlemmer af foreningen, der har stemmeret.
Valgbare er alle, der har ret til at deltage i generalforsamlingen.
Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, herunder formand og kasserer, skal have
myndighedsalder.

§5.

Dagsorden.
Dagsordenen, for den ordinære generalforsamling, skal som minimum omfatte flg. punkter:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Godkendelse af regnskab, samt budget for det kommende år.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand (lige år).
Valg af kasserer (ulige år).
Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 på lige år og 2 på ulige år).
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Valg af 2 revisorer.
Valg af 1 suppleant.
Eventuelt.

§6.

Afholdelse af generalforsamling.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Vedtægtsændringer skal skriftligt varsles ved offentliggørelsen af dagsordenen.
Vedtægtsændringer kan vedtages, på ordinær generalforsamling eller på en ekstraordinær
generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidig og mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer herfor.
Ved forlangende skal afstemning og valg foregå skriftligt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal.
Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen.
Revisorer og suppleanter er valgt for 1 år ad gangen.

§7.

Konstituering.
Første gang bestyrelsen træder sammen efter generalforsamlingen, konstituerer den sig med:
1 sekretær
1 pladsansvarlig
1 klubhusansvarlig
1 menigt bestyrelsesmedlem
Dette skal ske senest 1 måned efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen formidler de økonomiske kontakter og repræsenterer foreningen overfor de
bevilgende myndigheder.
Bestyrelsen forpligter foreningen i alle forhold.
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsform.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt
formanden eller sekretæren, er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§8.

Revision.
Regnskabsåret går fra 1. november til 31. oktober efterfølgende år.
Driftsregnskab og status skal ligge til eftersyn, hos kasseren, senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Revisorerne skal, hvert år, gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til
stede.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisorerne har, til enhver tid, adgang til at efterse regnskab og beholdningen.
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Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af
medlemmerne stiller skriftligt og motiveret krav herom.
Ekstra generalforsamling skal indkaldes og er beslutningsdygtig som den ordinære
generalforsamling.

§10. Opløsning af foreningen.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling.
Mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede.
Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et flertal på den ekstraordinære generalforsamlingen, skal bestyrelsen tage stilling til
hvorledes formuen kan komme medlemmerne til gode.

§11. Medlemskontingent.
Medlemskontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling.
Unge under 16 år betaler 50 % kontingent.
Kontingentet skal senest betales ved standerhejsningen (primo april).
Nye medlemmer betaler, foruden kontingentet for den resterende del af året, også et
indmeldelsesgebyr.

§12. Adfærd på flyvepladsen.
Der henvises til det til enhver tids gældende ordens og sikkerhedsreglement, som er ophængt
synligt i klubhuset, samt kan ses på klubbens hjemmeside.
§13. Eksklusion.
Eksklusion af et medlem kan alene foretages af den til enhver tid siddende bestyrelse.
Et medlem, som gentagne gange overtræder klubbens sikkerhedsregler, samt ikke følger
bestyrelsens henstillinger, kan omgående ekskluderes.
Et medlem, som udviser usømmelig adfærd samt udøver handlinger, som bestyrelsen skønner,
vil skade klubbens renommé, kan ekskluderes.
Ved eksklusion af et medlem tilbagebetales resterende kontingent ikke.

