VEDTÆGTER
FOR
MIDTJYSK FALDSKÆRMSKLUB
VIBORG
§ 1.
NAVN OG HJEMSTED.
Midtjysk Faldskærmsklub (MFK) er stiftet 1. marts 1968 som en lokalafdeling under
Dansk Faldskærms Union (DFU).
Faldskærmsklubben er medlem af Viborg Idrætsråd.
Klubbens hjemsted er Viborg.
§ 2.
FORMÅL.
Formålet er lokalt at varetage faldskærmssportens interesser, lette adgangen til at
dyrke alle faldskærmssportens discipliner samt gennemførelse af
faldskærmsudspring på lokal basis på basis af bestemmelser fastsat af Statens
Luftfartsvæsen og Dansk Faldskærmsunion.
Formålet søges nået gennem springvirksomhed på Viborg Flyveplads,
elevuddannelse og videreuddannelse til certifikater, ajourføring af instruktør- og
materielkompetencer blandt klubbens medlemmer og samarbejde med andre
klubber.
§ 3.
MEDLEMSKAB.
MFK kan som medlemmer optage alle, der er fyldt 16 år. Medlemskabet kan enten
være aktivt eller passivt.
Aktivt medlemskab indebærer medlemskab af DFU og giver ret til udøvelse af
faldskærmsspring.
Passivt medlemskab medfører ikke medlemskab af DFU og giver således ikke ret til
udøvelse af faldskærmsspring. Passive medlemmer har ikke stemmeret til
generalforsamlinger og ikke valgbare til bestyrelsen. Passive medlemmer kan udøve
funktioner, der ikke kræver DFU medlemskab.
Elever er ved gennemførelse af elevkursus medlem af MFK og DFU i 3 måneder.
Videreførelse af medlemskaber udover nævnte 3 måneder skal af eleven bekræftes
ved slutning af medlemskabet.
Indmeldelse sker skriftligt på særligt formular. For medlemmer under 18 år skal
blanket være underskrevet af forældre eller værge.
Udmeldelse skal ske til klubben med 14 dages varsel ved udgangen af et kvartal.
§ 4.
ØKONOMI, HERUNDER KONTINGENT.
Klubbens regnskabsår er 01 januar til 31. december.
Kontingent fastsættes på ordinær generalforsamling for et år gældende fra
efterfølgende kvartal og opkræves halvårligt forud. Der fastsættes særskilt
kontingent for aktivt og passivt medlemskab.
Bestyrelsen fastsætter terminer og opkræveform.
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Betales et kontingent ikke til fastsat termin, betragtes medlemskabet som ophørt.
Ordentligvis rykkes skriftligt eller mundtligt.
Genindmeldelse i klubben kan kun ske ved betaling af restance samt et nyt
indmeldelsesgebyr fastsat af bestyrelsen.
Overførsel til andre klubber kan kun ske ved udløb af en betalt kontingenttermin
§ 5.
EKSKLUSION.
Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes, hvis
Vedtægter og bestemmelser groft overtrædes,
Klubbens etik ikke efterleves og
Gæld til klubben ikke indbetales.
Eksklusion gennemføres på grundlag af skriftlig redegørelse fra bestyrelsen. Heri
indgår en høring af eksklusionsberørte medlem.
Eksklusion optages som særskilt punkt til godkendelse på førstkommende
generalforsamling. Majoritet som ved vedtægtsændringer.
§ 6.
Stk. 1.
GENERALFORSAMLING.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.
Generalforsamlingen kan enten være ordinær eller ekstraordinær. Ordinær
generalforsamling afholdes årligt efter foregående års regnskabsafslutning i februar
eller marts. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Punkter til behandling på ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær
generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen på egen foranledning eller såfremt
25 % af klubben stemmeberettigede medlemmer fremsætter anmodning herom.
Stk. 2.
STEMMERET.
Aktive medlemmer med et medlemskab, der ligger udover elevuddannelseskvartalet
og som har været gyldigt medlem et halvt år forud for generalforsamlingen, er
stemmeberettigede.
Medlemmer i kontingentrestance er ikke stemmeberettigede.
Stemmeberettigede kan afgive stemme ved udstedelse af fuldmagt til anden
stemmeberettiget. Hvert stemmeberettiget medlem må højest stille med 2
fuldmagter.
Stk. 3.
BESLUTNINGSDYGTIGHED.
En lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte
medlemmer.
Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Ved beslutninger, der omhandler nedlæggelse eller væsentlige ændringer i
vedtægternes formålsbeskrivelse skal 2/3 af klubbens stemmeberettigede være til
stede og ¾ af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Såfremt én af de
fremmødte ønsker skriftlig afstemning gennemføres afstemninger skriftligt.
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Stk. 4.
DAGSORDEN.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af lovlighed og beslutningsdygtighed.
3. Godkendelse af fuldmagter og opgørelse af antal stemmeberettigede.
4. Formandens beretning.
5. Kassererens beretning.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisorer.
9. Fastsættelse af kontingent.
10. Behandling af indkomne forslag.
11. Eventuelt.
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af lovlighed og beslutningsdygtighed.
3. Godkendelse af fuldmagter og opgørelse af stemmeberettigede.
4. Behandling af emner, der ligger til grund for indkaldelse.
§ 7.
Stk. 1.
BESTYRELSEN.
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer med aktivt medlemskab.
Formanden vælges på generalforsamlingen. For øvrige posters vedkommende
konstituerer bestyrelsen sig selv. Følgende funktioner skal altid besættes:
Næstformand, kasserer og sekretær. Der kan anvendes ekstern revisor til
bogføring/regnskabsudarbejde. Der skal dog udpeges et bestyrelsesmedlem som
kasserer med ansvar for de interne økonomiske dispositioner.
Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg til varetagelse af specifikke opgaver.
Bestyrelsen kan inddrager bestyrelsessuppleanter i bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden. Bestyrelsen kan overlade de daglige
forretninger til et forretningsudvalg. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af bestyrelsen er til stede.
For vedtagelse af bestyrelsesbeslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsen
stemmer for forslaget. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.
Stk. 2.
VALG AF BESTYRELSE (VALGPERIODE).
Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Ved udtræden forud for
valgperiodens udløb suppleres bestyrelsen med suppleant, der fuldfører
valgperioden. Det tilstræbes, at 2 henholdsvis 3 bestyrelses medlemmer er på valg
hvert andet år.
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§ 8.
TEGNINGSRET.
Klubben tegnes udadtil af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden eller ved forfald næstformanden. Ved pantsætninger af klubbens aktiver
eller andre større dispositioner kræves underskrift af den samlede bestyrelse. Der
kan gives prokura til en eller flere af bestyrelsen valgte personer ved den samlede
bestyrelses underskrift.
Køb eller salg af fast ejendom og lånoptagning på beløb over 100.000 kr. skal
godkendes af generalforsamlingen
§ 9.
HÆFTELSE.
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver til værende formue. Der
påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 10.
OPLØSNING AF KLUBBEN.
Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes på en i den anledning særlig
indkaldt generalforsamling.
For vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er
til stede. For forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er
afgivet til fordel for forslaget.
Opnås denne majoritet ikke, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen
kan træffes med ¾ af det fremmødte antal stemmeberettigedes stemmer afgivet for
forslaget, uanset antal fremmødte medlemmer.
Beslutning om disposition af klubbens formue m.m. træffes med simpelt flertal.
Der disponeres fortrinsvis til fordel for idrætslige formål i Viborg Kommune via
Viborg Idrætsråd eller Viborg Kommune.
§ 11.
FORSIKRINGER.
Det er bestyrelsen pålagt at sørge for, at klubbens aktiver er forsvarligt forsikret.
Ændringer vedtaget på generalforsamling 18 marts 2010.
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Dirigent
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Referent
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