
 

                                                                                                                      

                                    Unionshåndbog 
 

DMU  
 
 
 
 

 

 
  Gruppe :  702 
 
  Dato     : 20080428 
 
  Side nr.:   1 (3) 

 

 

Sport 

 
Tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub 

 

DMU Dansk Motorflyver Union 

702 Vedtægter for DMU Sport 
       (Royal Danish Aeroclub General Aviation Sport)    

 

§ 1 

 

HJEMSTED: 

 

Foreningens adresse er formandens adresse. 

 

§ 2 

 

FORMÅL: 

 

Foreningen, der er upolitisk, har til formål gennem aktiv indsats at udbrede kendskab til og udvikle interessen for 

konkurrenceflyvning med motorfly. 

Gennem medlemskab af DMU og DMU Sport at give medlemmerne mulighed for deltagelse i konkurrencer, uddan-

nelseskurser og lign. 

Yde støtte til deltagelse i internationale konkurrencer (Nordisk mesterskab, Europa- og Verdens- mesterskaber). 

Arrangere Danmarksmesterskab, AIR Rally, Nordisk Mesterskab og andre nationale og internationale konkurrencer 

afholdt efter FAIs regler. Aktivt at hjælpe DMU klubber, som ønsker at afholde konkurrencer, i henhold til DMUs 

sports regelsæt (FAI regler). 

Repræsentere KDA/DMU Motorflyvning i Fédération Aéronautique Internationale (FAI) / General Aviation Com-

mission (GAC). 

 

 

§ 3 

 

MEDLEMSKAB OG STEMMERET: 

 

Alle, der er medlem af en DMU klub, er medlem af foreningen.   

Ethvert medlem, som har gyldigt FAI sportslicens (General Aviation), ikke er i kontingentrestance, og har været 

medlem i mindst 3 mdr., har en stemme, ved generalforsamlingen. 

  

Sponsormedlemskab. 

Som sponsormedlem kan optages enhver, der støtter DMU Sport. Sponsormedlemmer præsenteres i foreningens 

publikationer, men har ingen stemmeret. 

 

Eksklusion. 

Medlemmer, som ved deres handlinger modarbejder formålsparagraffen eller forsøger at anvende foreningens mid-

ler imod foreningens formål, kan ekskluderes, såfremt 2 medlemmer af bestyrelsen beslutter det. 

En eksklusion skal herefter godkendes på førstkommende generalforsamling. Ved denne generalforsamling skal det 

ekskluderede medlem have ret til at udtale sig. 

 

 

§ 4 

 

KONTINGENT: 

 

Kontingentet vedtages på den årlige generalforsamling, efter indstilling af bestyrelsen. 
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§ 5 

 

GENERALFORSAMLING: 

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

Ethvert medlem, som ikke er i kontingentrestance, kan deltage i generalforsamlingen. 

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis en tredjedel af samt-

lige medlemmer kræver det. 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 30 dages varsel ved meddelelse i DMU Sports hjemmeside 

www.dmu-sport.dk  eller ved brev eller ved mail til hvert medlem der har stemmeret. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med brev til hvert medlem der har 

stemmeret. 

 

Dagsorden for det for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette 

4. Budget og kontingent 

5. Behandling af indkomme forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af suppleant 

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

9. Eventuelt 

 

For ekstraordinær generalforsamling skal dagsorden fremgå af indkaldelsen. 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dette gælder dog ikke i 

spørgsmål om ophævelse af foreningen. 

 

Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal medsendes indkaldelsen. Afgørelsen træffes med mindst to tredje-

deles flertal blandt de fremmødte stemme berettigede medlemmer. § 8 kan dog kun ændres efter de i denne paragraf 

fastsatte regler. 

 

Alle andre afgørelser - herunder valg til bestyrelse og revisor - træffes ved simpelt stemmeflertal. Såfremt blot en af 

de stemmeberettigede kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning. 

Et stemmeberettiget medlem kan ved fuldmagt repræsentere et andet stemmeberettiget medlem, et medlem kan 

således højst have to stemmer. 

 

§ 6 

 

BESTYRELSE: 

 

Foreningen ledes af bestyrelse på mindst tre medlemmer, dog maksimalt 5 medlemmer, der vælges af generalfor-

samlingen for 2 år ad gangen, første år afgår et (2) medlem(mer) ved lodtrækning. Bestyrelsen kan genvælges. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. 

 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange pr. år, eller når formanden finder det fornødent, eller den resterende 

bestyrelse finder det nødvendigt. 

http://www.dmu-sport.dk/
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Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. 

 

Bestyrelsesbeslutninger træffes i enighed af den samlede bestyrelse. 

 

Der føres protokol over bestyrelsesmøder, og protokollen underskrives af bestyrelsen. 

 

§ 7 

 

REGNSKAB OG REVISION: 

 

Foreningens regnskab følger kalenderåret. 

Regnskabet skal revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

 

Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut til højest mulig forrentning. Bestyrelsen kan beslutte at 

anbringe formuen i værdipapirer efter bestyrelses skøn. 

 

§ 8 

 

OPLØSNING AF FORENINGEN: 

 

Opløsning af foreningen kan kun ske ved beslutning på et i den anledning særlig indkaldt generalforsamling, hvor 

mindst halvdelen af alle stemmeberettigede skal være til stede. 

 

Beslutningen kan kun træffes med mindst tre fjerdedele af afgivne stemmer for opløsningen. 

 

Er der ikke det nødvendig antal stemmer til stede til at træffe beslutning om opløsning, indkaldes til nyt generalfor-

samling, hvor en majoritet på tre fjerdedele af de afgivne stemmer kan træffe beslutning om opløsning uanset antal-

let af fremmødte stemmer. 

 

Når beslutning om foreningens opløsning er truffet, overdrages foreningens formue og øvrige aktiviteter til DMU til 

anvendelse i henhold til formålsparagraffen.  

 

§ 9 

 

TEGNING – HÆFTELSE: 

 

Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. 

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller besty-

relse nogen personlig hæftelse. 

 

 

 

Således vedtaget, Beldringe den  

 


