
 
 

 

 

 

 

 

ROSKILDE FLYVEKLUB 

 

VEDTÆGTER 
 

 

 

§ 1. 

 

1 Klubbens navn 
 

1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 

 

 

§ 2. 

 

2 Klubbens formål 
 
2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at varetage medlemmernes flyvemæssige interesser ved 

at fremme almenflyvningen og interessen herfor, og at arbejde for større flyvesikkerhed. 

 

 

§ 3. 

 

3 Samarbejde med andre klubber 

 
3.1 Klubben kan samarbejde med andre klubber/organisationer i ind- og udland.  

 

 

§ 4. 

 

4 Klubbens medlemmer 

 
4.1 Som medlem af klubben kan efter bestyrelsens beslutning optages enhver person. Byer, 

kommuner, firmaer, institutioner og organisationer kan opnå medlemskab mod erlæggelse af et af 

bestyrelsen nærmere fastsat bidrag. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter 

indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie. 



 
 

§ 5. 

 

5 Ophør af medlemskab 
 

5.1 Medlemskab ophører på følgende måder: 

a. Ved udmeldelse, som må ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 30. 

juni eller 31. december. 

b. Ved eksklusion, der kan finde sted, når et medlem har gjort sig skyldig i en handlemåde, der 

kan skade klubbens interesser eller anseelse. Beslutning om eksklusion træffes af 

bestyrelsen. Eksklusion kan af medlemmet appelleres til generalforsamlingen. 

c. Ved sletning på grund af kontingentrestance. Ved medlemskabets ophør bortfalder 

forpligtelsen til at betale forfaldent kontingent ikke. 

 

 

§ 6. 

 

6 Fastsættelse af kontingent 
 
6.1 Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent samt indmeldelsesgebyr. Kontingent til 

RFK forfalder i to lige store rater henholdsvis 1.maj (for perioden 1. juli til 31. december) og 1. 

november (for perioden 1. januar til 30. juni). Desuden kan klubben opkræve og videresende 

kontingent til andre organisationer som klubben samarbejder med. 

 

6.2 Nyindtrædende medlemmer betaler ud over indmeldelsesgebyr kontingent i forhold til det 

resterende antal måneder i den pågældende periode.  

 

6.3 Medlemmer over 67 år betaler et særligt kontingent. 

 

 

§ 7. 

 

7 Klubbens ledelse. 
 

7.1 Klubben ledes af en bestyrelse, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer valgt på klubbens ordinære generalforsamling. 

 

7.2 Valgbar til bestyrelsen er alle personlige, stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsens 

medlemmer vælges for en periode på 2 år, således at halvdelen af disse afgår efter tur hvert andet år. 

Genvalg kan finde sted. 

 

7.3 Der vælges endvidere 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan findes sted.  

 

7.4 Der ydes ikke vederlag til bestyrelsen eller suppleanterne. 

 

7.5 Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med en 

formand, næstformand, sekretær og kasserer. I tilfælde af afgang i bestyrelsen kan bestyrelsen indtil 



 
 

næste generalforsamling supplere sig selv. Den pågældende person skal ved efterfølgende 

generalforsamling kunne godkendes af generalforsamlingen.  

 

7.6 Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst en gang i kvartalet, eller så ofte det af formanden eller 

bestyrelsen skønnes nødvendigt. 

 

7.7 Klubben tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller 

næstformanden. Køb, salg, pantsætning eller investeringer, herunder i værdipapirer, ud over i alt kr. 

100.000 pr. budgetår reguleret efter forbrugerprisindeks pr. 1. januar 2018, skal godkendes af 

generalforsamlingen, såfremt det ikke er behandlet i budgettet. 

 

7.8 Bestyrelsen udpeger en Skoleleder. Bestyrelsen kan udpege en forretningsfører, denne behøver 

ikke at være medlem af bestyrelsen. 

 

 

§ 8. 

 

8 Regnskab 
 

8.1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Inden den 1. februar skal klubbens afsluttende 

årsregnskab tilstilles revisorerne, der senest den 15. februar leverer regnskabet til bestyrelsen, 

forsynet med revisionspåtegning. 

 

8.2 Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab samt budgetforslaget for det kommende 

år offentliggøres på klubbens hjemmeside under det lukkede område ”kun for medlemmer” inden 

den ordinære generalforsamling. 

 

 

§ 9. 

 

9 Revision 
 

9.1 Til at revidere klubbens bogføring, kasse og regnskaber vælges der på den ordinære 

generalforsamling 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Den ene af revisorerne kan være en 

erhvervsmæssigt organiseret revisor, der ikke behøver at være medlem af klubben. 

 

 



 
 

§ 10. 

 

10 Generalforsamlingen 
 

10.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære 

generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af marts måned i Roskilde eller Storkøbenhavn. 

Datoen meddeles medlemmerne (via klubblad, elektronisk eller lignende) senest 2 måneder før 

generalforsamlingen. Endelig dagsorden, samt tid og sted for den ordinære generalforsamling, 

offentliggøres på klubbens hjemmeside under det lukkede område ”Kun for medlemmer” senest 14 

dage før generalforsamlingens afholdelse, samt tilsendes elektronisk til de medlemmer, som 

klubben har en brugbar e-mail adresse på. Medlemmer som ønsker dagsordenen tilsendt pr. post 

skal tilmelde sig dette til klubbens kasserer senest én måned før en generalforsamlings afholdelse. 

 

10.2 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 

mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter begæring herom til bestyrelsen med 

angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Den indkaldes på samme 

måde som den ordinære generalforsamling, men kun med 8 dages varsel, og indkaldelse skal finde 

sted senest 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget et af medlemmerne lovligt fremsat krav herom. 

 

10.3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke behøver at være medlem af klubben, og 

som vælges ved simpel stemmeflerhed af generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål 

vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning, for så vidt han ikke måtte finde 

anledning til at henvise spørgsmålet til generalforsamlingens afgørelse. Skriftlig afstemning skal 

finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det. 

 

 

§ 11. 

 

11 Dagsorden for generalforsamlingen 
 

11.1 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 

Valg af dirigent 

Aflæggelse af årsberetning 

Fremlæggelse af regnskab og meddelelse af decharge 

Budget samt fastsættelse af kontingent  

Indkomne forslag 

Valg af; 

a) medlemmer til bestyrelsen 

b) suppleanter til bestyrelsen 

c) revisorer og revisorsuppleant 

Eventuelt 

 

11.2 Forslag, der kræver en generalforsamlingsbeslutning, skal fremgå af den i indkaldelsen afgivne 

dagsorden og må for den ordinære generalforsamling være modtaget af bestyrelsen senest én måned 

før generalforsamlingen. 

 



 
 

 

§ 12. 

 

12 Stemmeret på generalforsamling 
 

12.1 Ethvert medlem har en stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes med skriftlig 

fuldmagt, men intet medlem kan stemme med mere end 2 fuldmagter.  

 

12.2 Fuldmagter registreres umiddelbart inden generalforsamlingen starter. Efter valg af dirigent 

spørger denne om der er yderligere fuldmagter. Herefter lukkes for tilgang af flere fuldmagter. 

 

12.3 Medlemmer, der er i kontingentrestance på generalforsamlingstidspunktet, har ingen 

stemmeret. 

 

 

§ 13. 

 

13 Afstemning på generalforsamlingen 
 

13.1 På generalforsamlingen vedtages alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal (jf. dog paragraf 

15). Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på at ændre klubbens love, kræves, at mindst 

halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, samt at sådanne 

beslutninger vedtages med en majoritet på 2/3 af de repræsenterede stemmer. 

 

13.2 Vedtages sådanne forslag med den nødvendige majoritet, men uden at mindst halvdelen af 

klubbens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, kan bestyrelsen indkalde til en ny 

generalforsamling, på hvilken forslaget herefter kan vedtages ved simpel stemmeflerhed uden 

hensyn til de repræsenterede antal medlemmer. 

 

 

§ 14. 

 

14 Klubbens ejendomme 
 

14.1 Klubbens ejendomme er klubhuset, som er ejendommen beliggende Lufthavnsvej 30, 4000 

Roskilde, samt hangaren, som er beliggende på Hangarvej D3, 4000 Roskilde. Bestyrelsen 

disponerer over ejendommene til klubbens arrangementer og til udlejning. Bestyrelsen kan kun efter 

særskilt bemyndigelse efter vedtagelse på en generalforsamling jfr.§§ 10-13 samt 15, disponere 

over ejendommene med henblik på belåning og/eller afståelse. For hver ejendom føres et særskilt 

regnskab. 

 




