
 

                                                              Vedtægter  

                                                     for  

                                         Thisted Flyveklub  

 
§ 01. Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 

              Stk. 01. Klubbens navn er Thisted Flyveklub.  

              Stk. 02. Klubbens hjemsted er Thisted Kommune.  

              Stk. 03. Klubben er en fællesklub for motorfly og Ultra-lette fly interesserede.  

              Stk. 04. Klubben er tilknyttet KDA, DMU og DULFU.  

 

§ 02. Formål  

Thisted Flyveklubs formål er aktivt at fremme og udbrede interessen for sportsflyvning ved:  

             Stk. 01. At lette adgangen for interesserede til såvel den teoretiske- som den praktiske uddannelse til   

                          pilot.  

             Stk. 02. At fremme sikkerheden ved sportsflyvning gennem afholdelse af møder, kurser, foredrag og     

                          lignende.  

             Stk. 03. At klubbens aktiviteter vedrørende UL fly til enhver tid skal følge de regler og bestemmelser    

                          der fastsættes af DULFU.  

             Stk. 04. At samarbejde med andre flyveklubber med samme formål.  

             Stk. 05. At afholde arrangementer for klubbens medlemmer såsom klubture o.lign. samt ”Åbent hus”      

                          og hvervekampagner m.m..  

 

§ 03. Klubbens ledelse 

Klubben ledes af en bestyrelse som varetager klubbens daglige drift, repræsenterer klubben udadtil og 

forvalter klubbens midler og andre værdier.  

             Stk. 01. Klubbens bestyrelse er ansvarlig overfor generalforsamlingen, som er klubbens    

                                       øverste myndighed.  

             Stk. 02. Bestyrelsen forpligter sig ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den   

                                       ene skal være formandens.  

             Stk. 03. Anskaffelse/køb af værdier der overstiger klubbens egenkapital, skal godkendes af    

                                       en generalforsamling, jf. § 12.Stk. 03.  

             Stk. 04. Salg og/eller pantsætninger af klubbens værdier skal godkendes af en  

                                       generalforsamling, jf. § 12.Stk. 04.  

 

 

§ 04. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor  

              Stk. 01. Bestyrelsen består af 6 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling. Af disse skal     

                           mindst 2 medlemmer vælges blandt de aktive DULFU-medlemmer af Thisted Flyveklub. 

                           Se Stk. 08.  

              Stk. 02. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år ad gangen.  

              Stk. 03. På den ordinære generalforsamling vælges formanden for en periode af 1 år ad gangen.  

              Stk. 04. På den ordinære generalforsamling vælges 1 suppleant for en periode af 1 år ad gangen.  

              Stk. 05. På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor for en periode af 1 år ad gangen.  

              Stk. 06. Genvalg af såvel bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor kan finde sted.  

              Stk. 07. Suppleanten bør være aktiv deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.  



              Stk. 08. Senest 1 måned efter afholdt generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig selv med   

                           næstformand, kasserer, sekretær, UL-formand, UL-uddannelsesansvarlig og UL-    

                           materielansvarlig. 

                           UL-formand, UL-uddannelsesansvarlig og UL-materielansvarlig skal være aktive         

                           medlemmer af  DULFU, og de skal vælges af og blandt klubbens UL-medlemmer.  

                           Kassereren, UL-formand, UL-uddannelsesansvarlig og UL-materielansvarlig kan vælges   

                           Uden for bestyrelsen  

                           Det ældst siddende medlem indkalder til dette møde.  

                           Stk. 09. Udtræder et bestyrelsesmedlem permanent eller midlertidig af bestyrelsen inden   

                           udgang af dennes valgperiode, indtræder suppleanten i dennes sted. Ved permanent    

                           udtræden af bestyrelsen overtager suppleanten det udtrædende medlems valgperiode.  

             Stk. 10. I tilfælde af yderligere afgang fra bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv, indtil den   

                           næstfølgende generalforsamling, hvor suppleringen afgøres endeligt 

.            Stk. 11. Ved den samlede bestyrelses ønske om fratræden i løbet af et forretningsår, skal den  

                           siddende bestyrelse indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med formål at vælge en   

                           ny bestyrelse.   

                           Denne generalforsamling ledes af den afgående bestyrelse.  

 

 

§ 05. Bestyrelsesmøder 

               Stk. 01. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes af formanden med mindst 5 dages 

                            varsel. På anmodning af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal formanden indkalde til møde     

                            inden 8 dage.   

               Stk. 02. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Alle  

                            sager kan afgøres ved med almindelig stemmeflertal og afstemning skal finde sted, såfremt    

                            mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. I tilfælde af stemmelighed 

                            vægtes formandens stemme med 2 stemmer.  

               Stk. 03. Der skal føres skriftligt referat over alle afholdte bestyrelsesmøder med angivelse af trufne  

                            afgørelser. Referatet godkendes af bestyrelsen ved elektronisk post og udgives herefter på  

                            Thisted Flyveklubs hjemmeside.  

               Stk. 04. Bestyrelsen kan afgøre hertil egnede sager ved telefonmøde eller elektronisk post. Sådanne  

                            trufne beslutninger skal indføres i et referat som behandles i lighed med det i Stk. 03    

                            angivne.  

 

 

§ 06. Udvalg  

               Stk. 01. Opgaver, der påhviler bestyrelsen, kan uddelegeres til et af bestyrelsen nedsat udvalg.  

               Stk. 02. Udvalgsmedlemmer(-ne) skal normalt vælges blandt klubbens medlemmer. Undtagelsesvis   

                             kan dog ikke-medlemmer vælges, når der i udvalg er brug for særlig sagkundskab, som 

                            ikke findes i klubben eller kan skaffes blandt klubbens medlemmer.  

               Stk. 03. Udvalget udfører arbejde defineret af bestyrelsen og referer til bestyrelsen evt. til en af   

                             bestyrelsen udpeget kontaktperson.  

 

§ 07. Medlemmer  

              Stk. 01. Som medlem kan optages enhver person (personligt medlem) samt firmaer, institutioner,  

                            interesseorganisationer og lignende.  

             Stk. 02.  Medlemmer af klubben, der er aktive på UL-området skal være medlem af DULFU.  

             Stk. 03.  Ansøgere, som med hjemmel i klubbens love, er ekskluderet af klubben og/eller er   

                            ekskluderet af/i restance til en af de unioner, klubben er tilknyttet, kan ikke optages før 

                            disse forhold ”er bragt i orden”.       

             Stk. 04. Ethvert øvrigt spørgsmål om optagelse i/og medlemskab af klubben afgøres af bestyrelsen.      



                          Se dog Stk. 05.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

              Stk. 05. En ansøger som har fået afslag om optagelse i Thisted Flyveklub, har herefter 8 arbejdsdage  

                           fra afslagets skriftlige forkyndelse, til at forlange et sådan afslag forelagt for førstkommende  

                           generalforsamling til endelig afgørelse efter de gældende stemmeregler.  

 

 

§ 08. Æresmedlemmer  

             Stk. 01. Æresmedlemmer kan, efter begrundet indstilling fra bestyrelsen, udnævnes ved beslutning 

                          på en ordinær generalforsamling. 

             Stk. 02. Æresmedlemmer er fritaget for kontingentbetaling.  

             Stk. 03. Æresmedlemmer er stemmeberettigede på lige fod med øvrige medlemmer.  

 

 

§ 09. Stemmeret 

            Stk. 01. Personlige medlemmer, firmaer, institutioner har hver én stemme på generalforsamlingen.  

            Stk. 02. Stemmeberettigede for firmaer, institutioner m.v. skal være tegningsberettigede for   

                          pågældende organisation.  

            Stk. 03. Stemmeafgivelse kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt, dog kan et  

                         medlem, ved fuldmagt, kun repræsentere yderligere én stemme.  

            Stk. 04. Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen.  

            Stk. 05. Medlemmer der er i restance til klubben har adgang til generalforsamlinger, men har ikke  

                          stemmeret ved evt. afstemninger.  

 

 
§ 10. Ophør af medlemskab 

Medlemskab af klubben ophører:  

            Stk. 01. Ved et medlems eget ønske herom fremsat overfor formanden eller kassereren.  

            Stk. 02. Ved kontingentrestance til klubben udover 3 måneder trods skriftligt eller mundtligt påkrav.  

                         Ved restance, der vil eller kan medføre et økonomisk tab for klubben, kan kassereren  

                          midlertidig udmelde et medlem af klubben, indtil restancen er betalt.  

            Stk. 03. Ved eksklusion når bestyrelsen skønner at medlemmet modarbejder klubbens formål, 

                         skader klubbens omdømme, ikke efterlever de tilsluttede unioners love og vedtægter eller  

                         styrelsens bestemmelser og anvisninger.  

            Stk. 04. Bestemmelse om eksklusion træffes af bestyrelsen, dog kræves mindst 4  

                          bestyrelsesmedlemmers tiltrædelse, hvorefter pågældende medlem skriftligt skal underrettes  

                          herom. Medlemmet har herefter 8 arbejdsdage til, overfor bestyrelsen, at forlange en sådan  

                          eksklusion forelagt for førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse efter  

                          gældende stemmeregler.  

            Stk. 05. Ved ophør af medlemskab bortfalder enhver ret for den udtrædende med hensyn til klubbens  

                         formue, effekter og andre aktiver samt evt. forudbetalt kontingent.  

 

§ 11. Regnskab og revision  

a. Regnskab:  

             Stk. 01. Kalenderåret er klubbens regnskabsår.  

             Stk. 02. Kassereren skal føre klubbens regnskaber på forsvarlig måde, sørge for at klubbens  

                          medlemmer ikke er i restance samt udarbejde årsregnskab.  

b. Revision:  

             Stk. 03. Klubbens regnskab med bilag afgives senest ved udgangen af januar hvert år til revisoren,  

                          der efter revisionen forsyner regnskabet med sin påtegning. Kassereren videresender herefter  

                          det reviderede regnskab til formanden, således at denne har regnskabet i hænde senest den  



                          15. februar.  

             Stk. 04. Kopi af det reviderede regnskab vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.  

 

§ 12. Formue    

Klubbens formue og aktiver skal altid og udelukkende tjene klubbens formål.  

             Stk. 01. Klubbens formue, med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning til den daglige drift,  

                          skal altid være anbragt i solidt pengeinstitut (bank eller sparekasse). Enhver anbringelse  

                          kræver vedtagelse på et bestyrelsesmøde.  

                          Alle værdier, klubben ejer, skal være lydende og så vidt muligt noterede på klubbens navn.  

             Stk. 02. Bestyrelsen udsteder fuldmagt til kassereren vedrørende afholdelse af normale udgifter i  

                          forbindelse med den daglige drift.  

             Stk. 03. Udover de i Stk. 01 nævnte anbringelser, kan klubbens egenkapital anvendes til køb af jord,  

                           fast ejendom eller fly m.m 

             Stk. 04. Afhændelse af værdier som i Stk. 03 angivne, skal godkendes på en generalforsamling.  

             Stk. 05. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse optage lån i penge-, realkredit-  

                          eller andet finansieringsinstitut eller på anden måde optage lån i klubbens navn.  

 

 

 
§ 13. Kontingenter og afgifter  

            Stk. 01. Kontingentet for Thisted Flyveklubs kommende regnskabsår fastsættes af  

                   generalforsamlingen for flg. medlemskaber:  

                  A: Aktive medlemmer.  

                  B: Passive medlemmer.  

                  C: Firmaer, institutioner, interesseorganisationer m.v.  

                  D: 6 måneders medlemskab  

                  E: Gæstemedlemskab  

 

          Stk. 02. Afgifter hvad angår medlemskab af evt. interesseorganisationer DULFU, DMU, KDA o. lign.,   

                       bestemmes af sådanne organisationer, men administreres af Thisted Flyveklub ved kassereren.  

          Stk. 03. Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Kontingentopkrævningen udsendes hvert år   

                       inden udgangen af februar måned med angivelse af rettidige betalingsdato.  

          Stk. 04. Er kontingentet ikke betalt senest på den rettidige betalingsdato, er medlemmet i restance og  

                       dermed bortfalder alle rettigheder for medlemmet, herunder stemmeret på den efterfølgende  

                       generalforsamling.  

 

 

§ 14. Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling 

            Stk. 01. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed hvad angår alle klubbens anliggender.  

            Stk. 02. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned efter  

                          skriftlig indkaldelse til medlemmerne med 14. dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde  

                          oplysninger om tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen samt kopi af det   

                          reviderede regnskab.  

            Stk. 03. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest  

                          den 15. februar. Forslaget skal herefter fremgå af den udsendte dagsorden.  

 

            Stk. 04. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes:  

                         A: Når bestyrelsen finder det fornødent.  

                         B: Hvis mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til  

                              bestyrelsen,   



                         med angivelse af hvad der ønskes behandlet.  

            Stk. 05. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 14 dage efter  

                         begæringens modtagelse. Der indkaldes på samme måde som til ordinær generalforsamling.  

                         Dog med 8 dages varsel.  

 

 

 

§ 15. Ordinær generalforsamling, afvikling af 

              Stk. 01. På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles: 

                           1. Valg af dirigent.  

                           2. Formanden aflægger beretning.  

                           3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.  

                           4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.  

                           5. Valg af revisor.  

                           6. Fastsættelse af næste års kontingent.  

                           7. Indkomne forslag.  

                           8. Eventuelt.  

               Stk. 02. Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen af punkternes behandling. Dette skal fremgå af   

                             indkaldelsen til generalforsamlingen.  

               Stk. 03. Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent som også afgør spørgsmål om sagernes  

                             behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Ved særlige forhold kan dirigenten overgive   

                             sådanne beslutninger til generalforsamlingen.  

               Stk. 04. Alle afgørelser på generalforsamlingen, som er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal  

                            stemmeberettigede medlemmer, træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret: Se § 09.  

                            Ved stemmelighed foretages lodtrækning.  

                            Vedrørende ændringer af vedtægter samt opløsning af klubben: Se dog § 16 og § 17.  

               Stk. 05. Skriftlig afstemning skal finde sted såfremt mindst 2 medlemmer forlanger det.  

 

 

§ 16. Ændring af vedtægter  

Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning og da kun når 

mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer herfor.  

 

 

§ 17. Klubbens opløsning  

Vedtagelse af klubbens opløsning eller sammenlægning med en anden klub eller forening, kan kun foretages 

på en til dette formål særligt indkaldt generalforsamling.  

                  Stk. 01. Bestyrelsen eller medlemmer af klubben kan foreslå at klubben opløses.  

                  Stk. 02. Bestyrelsen eller medlemmer af klubben kan foreslå at klubben opløses og    

                               sammenlægges med en  anden klub med samme formål.  

                  Stk. 03. Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være fremmødt til 

                               afstemning  om en opløsning af klubben.  

                  Stk. 04. Der kræves at 3/4 af de afgivne stemmer for en opløsning af klubben og/eller   

                               sammenlægning med en anden klub.  

                  Stk. 05. Er der ikke fremmødt det i Stk. 03 nævnte antal stemmeberettigede medlemmer, skal der 

                               uanset et afstemningsresultat, indkaldes til en ny generalforsamling senest 14 dage efter  

                               og med 8 dages varsel. Her kan opløsningen vedtages ved simpelt stemmeflertal uden  

                               hensyn til antallet af de fremmødte. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.  

                  Stk. 06. Ved klubbens ophør skal dens formue og øvrige værdier i overensstemmelse med  

                               generalforsamlingens beslutning skænkes til én eller flere foreninger, der virker for    

                               sportsflyvningens fremme.  

 



                                                                          --- 0 ---  

                                   Således vedtaget på generalforsamling den 25.marts 2011.  

 

Ovenstående vedtægter erstatter de på den stiftende generalforsamling den 13. december 1943 oprindeligt 

vedtagne love inklusive senere hertil vedtagne ændringer!  

Ændret på ordinær generalforsamling den 22. marts 2013.  

Ændret på ordinær generalforsamling den 7. marts 2014.  

Ændret på ordinær generalforsamling den 20. marts 2015.  

Ændret på ordinær generalforsamling den 11. marts 2016  

Ændret på ordinær generalforsamling den 17. marts 2017  

Ændret på ordinær generalforsamling den 12. juni 2020 

 

 

                                                             Bestyrelsen for Thisted Flyveklub 


