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Vedtægter for Syddjurs RC
Stiftet den 18.10.2015
§ 1.

Navn.
a. Klubbens navn er Syddjurs RC, hjemsted er Ebeltoft, Syddjurs kommune.

§ 2.

Formål.
a. Klubbens formål er at fremme og udbrede kendskabet til RC-modelflyvning i
Danmark.

§ 3.

Tilslutningsforhold.
a. Registreret under Modelflyvning Danmark som er tilsluttet Kongelig Dansk
Aeroklub (KDA) og Féderation Aeronautique Internationale (FAI)
b. Klubben er upolitisk og kan ikke tilknyttes nogen politisk sammenhæng.

§ 4.

Medlemskab.
a. Minimumsalderen for Radiostyret Modelflyvning er 10 år.
Op til en alder af 18 år er man juniormedlem derefter senior.
b. Nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.
c. Som medlem af klubben kan optages enhver RC-modelflyve- interesseret.
d. Passivt medlemskab kan, for nye medlemmer etableres mod betaling af et
kontingent på halvdelen af det til enhver tid gældende seniorkontingent.
Ved overgang til aktivt medlemskab, betales straks normalt kontingent.
Passive medlemmer modtager klubbens informationer, kan deltage i klubbens
arrangementer, samt lejlighedsvis anvende flyvepladsen (2 – 3 gange årligt).
Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamling.

§ 5.

Kontingent.

a. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
b. Det er en forudsætning for medlemmets stemmeret på den ordinære
generalforsamling, at kontingentet er betalt op til generalforsamling. (Gyldig
kvittering må kunne fremvises).

§ 6.

Kontingentrestancer.
a. Ved restance ud over slettes medlemskabet efter påkrav.
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§ 7.

Udmeldelse.
a. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til klubbens kasserer, der refunderes ikke for
en evt. restperiode.

§ 8.

Eksklusion.
a. Eksklusion kan finde sted ved brud på klubbens regler og reglementer.
b. Eksklusion kan kun finde sted ved enstemmighed i bestyrelsen.
c. Eksklusion af et medlem skal konfirmeres af kommende generalforsamling, for at
bevare sin gyldighed.

§ 9.

Generalforsamling.
a. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i januar. Den ordinære
generalforsamling skal behandle følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af årsregnskabet
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt

b. Ordinær generalforsamling skal indkaldes inden 1 måned efter regnskabsårets
afslutning.
c. Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 14 dage i forvejen.
d. Forslag til vedtægtsændringer og lign. skal indsendes til bestyrelsen, senest 8 dage
inden generalforsamlingen.
e. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer der er til
stede.
f. Afgørelser ved almindelig stemmeflertal.
g. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det
ønskeligt, eller et flertal af medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.
h. Der skal opgives skriftlig dagsorden forud for generalforsamlingen.
i. Der skal tages skriftligt referat af generalforsamlingen.
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§ 10.

Bestyrelsen.
a. Bestyrelsen konstituerer sig selv og skal bestå af minimum 3
medlemmer.
b. Der skal foreligge skriftligt referat af alle bestyrelsesmøder.
c. Det påhviler bestyrelsen at forestå klubbens drift og lede den på forsvarlig vis.

§ 11.

Regnskab.
a. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
b. Klubbens midler, med undtagelse af kassebeholdning, skal være anbragt i
anerkendt pengeinstitut.

§ 12.

Flyveplads.
a. Enhver der benytter klubbens flyveplads, er forpligtet til at overholde de til enhver
tid af bestyrelsen fastsatte regler herfor.
b. Herudover skal en enhver henstilling fra flyvepladslederen eller dennes
stedfortræder uophørligt efterkommes. Flyvepladslederen eller medlemmer af
bestyrelsen kan udstede startforbud, hvis de skønner at hensynet til sikkerheden
kræver det.
c. Enhver der benytter klubbens flyveplads, skal være medlem af Modelflyvning
Danmark, da skader, der måtte ske ved vedkommendes flyveaktivitet, derved er
forsikringsdækkede. Klubben har ingen forsikring, der dækker skader sket ved
aktiviteter i klubben – hverken i luften eller på jorden.

§ 13.

Opløsning.
a. Opløsning af klubben skal vedtages at mindst ¾ af medlemmerne på en
ekstraordinær generalforsamling.
b. I tilfælde af opløsning vil klubbens evt. formue tilfalde aktiviteter i Syddjurs
Kommune.

§ 14.

Tilfælde udenfor vedtægterne.
a. Indtræder tilfælde der falder udenfor ovennævnte vedtægter, er bestyrelsen
berettiget til at handle efter skøn under ansvar overfor generalforsamlingen.

Ovenstående vedtægter erstatter alle tidligere.
Ebeltoft d. 25.10.15
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