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VEDTÆGTER

§ 1

Formål

1. Selvrisikofonden blev etableret ved en ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Fly-
veklub den 20. marts 1980.

2. Formålet med Selvrisikofonden er at hjælpe piloter, som får et uheld eller et havari
med et fly, og som i den forbindelse skal finde dækning for selvrisikobeløbet på en
tegnet flyforsikring.

§ 2

Medlemskab

1. Kun medlemmer af Roskilde Flyveklub, kan være medlem af Selvrisikofonden.

2. Selvrisikofondens bestyrelse skal anerkende optagelsen af nye medlemmer.

3. Medlemskabet kan bringes til ophør:

a. ved  udmeldelse  skriftligt  til  Selvrisikofondens  bestyrelse  med  3  måneders
varsel,

b. hvis medlemskab af Roskilde Flyveklub ophører,

c. ved eksklusion,  der kan finde sted, hvis  medlemmet ikke opfylder betingel-
serne  for  at  kunne  flyve  på  normale  forsikringsmæssige  vilkår,  eller  hvis
medlemmet har gjort sig skyldig i en handling, der kan skade Selvrisikofon-
dens  interesser  eller  omdømme.  Eksklusion,  som  i  givet  fald  foretages  af
bestyrelsen og meddeles medlemmet ved anbefalet brev, kan af medlemmet
appelleres til Selvrisikofondens generalforsamling,

d. ved  sletning  på  grund  af  kontingentrestance.  Selvrisikofondens  bestyrelse
afgør i så tilfælde sletningstidspunktet.

4. Hvis medlemskab ophører, refunderes indbetalte kontingenter ikke, hverken helt eller
delvis.

5. Medlemskabets ophør fritager ikke for pligten til at betale lovligt opkrævede kontin-
genter inden medlemskabets ophør eller bestyrelsens modtagelse af forvarsel herom.



§ 3

Kontingent

1. Nye medlemmer indbetaler ved indmeldelse et årskontingent, som gælder fra den 1.
januar til den 31. december, eller hvis der er tale om indbetaling efter den 1. januar fra
indbetalingsdagen til den nærmest følgende 31. december.

2. Kontingentopkrævninger udsendes i november måned vedrørende årskontingentet for
det følgende år. Opkrævningen kan foretages sammen med kontingentopkrævning for
Roskilde  Flyveklub.  Sidste  rettidige  indbetalingsdag  for  årskontingentet  er  den  1.
december.

3. Årskontingentets størrelse fastsættes på Selvrisikofondens ordinære generalforsam-
ling.

4. Der vil i løbet af et kontingent år kunne opkræves ekstra kontingenter svarende til
maximalt 3 gange årskontingentets størrelse. I én ekstra kontingentopkrævning kan
beløbet ikke overstige et beløb svarende til 2 gange årskontingentets størrelse. Ekstra
kontingent kan opkræves i forbindelse med opkrævning af årskontingentet, dog kun
med et beløb svarende 1 gange årskontingentets størrelse.
Opkrævede ekstrakontingenter vil rettidigt være at indbetale senest 30 dage efter op-
krævningens udsendelse.

5. Bestyrelsen kan meddele kontingent fritagelse for en ordinær kontingentopkrævning
såfremt Selvrisikofondens økonomiske forhold måtte tale herfor.

§ 4

Administration

1. Selvrisikofonden  administreres  af  en  bestyrelse,  bestående  af  en  formand,  en
kasserer,  to  menige  medlemmer  og  en  sekretær,  der  alle  vælges  af  og  blandt
medlemmerne af Selvrisikofonden på den ordinære generalforsamling.

2. Selvrisikofonden tegnes i forhold til bank af kasseren og i forhold til myndigheder og
tredjemand af formanden

3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet der på lige årstal vælges 2
og på ulige årstal 3 medlemmer til bestyrelsen.  Genvalg af bestyrelsesmedlemmer
kan finde sted.

4. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før afslutningen af en valgperiode, supplerer be-
styrelsen om fornødent sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

5. Bestyrelsen  forvalter  Selvrisikofondens  midler.  Eventuelle  renter  i  forbindelse  med
formueanbringelse tilfalder Selvrisikofonden.

6. Der ydes ikke vederlag til bestyrelsens medlemmer.



§ 5

Generalforsamling

1. Der  indkaldes  til  ordinær  generalforsamling  samtidig  med  indkaldelse  til  Roskilde
Flyveklubs ordinære generalforsamling og på samme måde som denne.

2. Selvrisikofondens ordinære generalforsamling afholdes på samme dag som Roskilde
Flyveklubs ordinære generalforsamling, men før denne.

3. På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:

a. Valg af dirigent
b. Aflæggelse af årsberetning
c. Fremlæggelse af regnskab
d. Fastsættelse af årskontingent
e. Fastsættelse af selvrisikobeløb
f. Indkomne forslag
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer
h. Valg af revisor
i. Eventuelt.

4. Ved indkaldelse til den ordinære generalforsamling får medlemmerne tilsendt det af
bestyrelsen  for  Selvrisikofonden  efter  foretagen  regnskabsrevision  underskrevne
regnskab, eller dette forelægges på generalforsamlingen.

5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent,
eller når mindst ti medlemmer skriftligt har fremsat begæring herom til bestyrelsen med
angivelse af de spørgsmål, som ønskes behandlet.
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med et varsel på mindst 2 uger.
Indkaldelse sker på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

6. I tilfælde af afstemninger på en generalforsamling har hver fremmødt medlem, der ikke
er i kontingentrestance, én stemme.

7. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra
beslutninger truffet i medfør af § 5, stk. 3, e., jf. § 6, stk. 7 samt i medfør af § 7, stk 2.

§ 6
Dækning

1. Selvrisikofonden dækker højest den selvrisiko, som et medlem har forpligtet sig til i
forbindelse med tegning af  en flyforsikring  i  et  anerkendt  forsikringsselskab  og på
normale vilkår.
Dækning kan finde sted i forbindelse med uheld i eget, lånt eller lejet fly.

2. Uheld, som medfører, at medlemmet ønsker dækning for selvrisiko, skal anmeldes
skriftligt til Selvrisikofondens bestyrelse senest 3 dage efter uheldet er konstateret eller
efter anmeldelsen til Havarikommissionen for Civil Luftfart eller efter anmeldelsen til
forsikringeselskabet.

3. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for dokumentation i forbindelse med anmeldelse



af uheld. Retninglinjerne offentligøres på Roskilde Flyveklubs hjemmeside.

4. Bestyrelsen kan beslutte, at dækning først kan finde sted, når omstændighederne ved
uheldet er fuldt afklarede.

5. Selvrisikofonden kan indtræde i tvister vedrørende berettigelsen af kravet. Eventuelle
omkostninger i forbindelse med sådanne tvister afholdes af Selvrisikofonden.

6. Selvrisikofonden dækker ikke:

a. ved erhvervsmæssige flyvninger,

b. hvis medlemmet groft uagtsomt eller forsætligt har overtrådt gældende love og
bestemmelser (Statens Luftfartsvæsens, forsikringsselskabets, udlejningssel-
skabets eller lignende),

c. hvis medlemmet forsikringsmæssigt eller på anden måde har mulighed for at
få selvrisikoen inddækket.

7. Selvrisikobeløbet fastsættes på den ordinære generalforsamling med 2/3 majoritet af
de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer og udgør pr. 22. marts 2002 5% af
forsikringssummen, dog max 15.000 kr. Dog vil et selvrisikobeløb på 4000 kr. altid
dækkes.  Selvrisikobeløbet  kan  dog  højest  komme  til  udbetaling  med
Selvrisikofondens øjeblikkelige beholdning.

8. Bortset  fra  nødvendige  udgifter  til  f.eks.  porto,  kan  Selvrisikofondens  formue  kun
anvendes til det ovenfor beskrevne formål.



9. Tvistigheder  om  dækning  fra  Selvrisikofonden  afgøres  ved  en  voldgift,  hvortil
bestyrelsen  udpeget  én  deltager,  fordreren  af  selvrisikodækning  én  deltager  og
parterne i forening én opmand. Udgifter til voldgiften dækkes ikke af Selvrisikofonden.
Voldgiftens afgørelse er endelig og inappellabel.

10. Selvrisikofondens  midler  skal  til  enhver  tid  holdes  adskilt  fra  Roskilde  Flyveklubs
midler, og der kan ikke gøres økonomiske krav gældende mellem Selvrisikofonden og
Roskilde Flyveklub.

§ 7

Ophævelse

1. Selvrisikofonden kan kun ophæves på en generalforsamling i Roskilde Flyveklub, og
kun hvis Selvrisikofondens medlemmer i forvejen på en generalforsamling er blevet
enige om ophævelse.

2. Indstilling  om  ophævelse  kræver,  at  mindst  halvdelen  af  Selvrisikofonden
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at der er tre fjerdedels majoritet for
indstilling om ophævelse.

3. Selvrisikofondens formue overgår i tilfælde af ophævelse til Roskilde Flyveklub.

Ovenstående er vedtaget af bestyrelserne i Roskilde Flyveklub og Selvrisikofonden den 20.
marts 1980 - med rettelser vedtaget af Selvrisikofondens generalforsamling den:
 15. marts 1988
 26. marts 1992
 29. marts 2001
 21. marts 2002
25. marts 2004
31. marts 2005
29. marts 2007
27. marts 2008
26. marts 2009
17. septermber 2020


