
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Love 
 

 for 
 

Horsens Flyveklub 



§1. 
Klubbens navn er HORSENS FLYVEKLUB. Dens hjemsted er Horsens. 
 
 

§2. 
Klubben er upolitisk, og dens formål er at samle flyveinteresserede og 
fremme interessen for flyvning. Samt drive og administrere Rårup Flyveplads 
med tilhørende flybrændstofsalg  

Motivation:    Det er et levn fra dengang, vi lejede pladsen af Rasmus 

Sørensen 

 
§2. 

Klubben er upolitisk, og dens formål er at samle flyveinteresserede og 
fremme interessen for flyvning. Samt drive og administrere Rårup Flyveplads 
ifølge overenskomst med Rårup Flyvepladslaug. 

Motivation: Tydeliggøre at driften er bestemt i en overenskomst 
 

§3. 
Klubbens medlemmer er: 
 

1. Aktive medlemmer med certifikat. 
2. Passive medlemmer. 
3. Firma medlemmer. 
4. Ekstraordinære medlemmer. 
 

Som personlige medlemmer kan efter bestyrelsens beslutning optages 
enhver uberygtet dansk statsborger. 
Som firmamedlemmer kan efter bestyrelsens beslutning optages kommuner, 
firmaer, institutioner, og lignende juridiske person. 
Som ekstraordinære medlemmer kan efter bestyrelsens beslutning optages 
udenlandske statsborgere og danske statsborgere under 18 år. 
Flyejere og parthavere af fly og lejere på fly, som er stationeret på Rårup 
Flyveplads, er pligtig til at være medlem af HORSENS FLYVEKLUB. 
 
 

§4. 
Æresmedlem af HORSENS FLYVEKLUB kan af generalforsamlingen, efter 
énstemmig indstilling af bestyrelsen, udnævnes danske og udenlandske 
personer, der på den ene eller anden måde har gjort sig fortjent hertil. 
Et æresmedlem betaler ikke kontingent. 
 
 



§5. 
Medlemskab af klubben ophører: 
 

1. Ved udmeldelse, som skal ske skriftligt til bestyrelsen med 
mindst 3 måneders varsel til den 1. juli /31. december 
 

Motivation:  Udmeldelse kan registreres før der opkræves 
kontingent for det følgende år 

 
2. Ved kontingentrestance udover 3 måneder trods skriftligt 

påkrav. 
3. Ved eksklusion. Denne foretages ved generalforsamlingen 

med ¾ majoritet. 
 

Medlemmer, der er slettet på grund af kontingentrestance, skal betale 
genindmeldingsgebyr, der fastsættes af bestyrelsen. 
 



 
§6. 

Klubbens regnskabsår går fra 1. marts til 28. februar. Kontingentet 
fastsættes på den ordinære generalforsamling. 
Kontingentet skal være indbetalt senest 1. juli og betales helårligt forud. 
 
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Kontingentet fastsættes på 
generalforsamlingen og er gældende for det følgende år. 
Kontingentet skal være indbetalt for det følgende år senest 1. november. 
 

Motivation:  Forenkling af kassererens arbejde og bedre tid til at 

færdiggøre regnskabet og få foretaget revision. Ligeledes kan 

man nå at udmelde medlemmer i DMU, der ikke har betalt 

kontingent. 

 
Takster for stationering af fly, landingsafgifter, opholdsafgift og årskort 
fastsættes en gang årligt af bestyrelsen forud for den ordinære 
generalforsamling.  
 
 

§7. 
Klubben ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, der består af 
en formand og fire andre medlemmer. 
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for 1 år af gangen.  
 
Kun indehavere af A-certifikat eller PPL-certifikat kan vælges til formand. 
 
Kun indehavere af PPL, CPL eller UL-certifikat kan vælges til formand. 
 

Motivation: Der bør være mulighed for enhver motorflyverpilot 
 
Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet de to 
medlemmer, hvis mandat er ældst, afgår – om fornødent ved lodtrækning, - 
og består af næstformand, sekretær, kasserer, samt et medlem med 
specielle opgaver. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
 

§8. 
Udover formand og bestyrelse vælger generalforsamlingen for 1 år ad 
gangen en suppleant til bestyrelsen, samt en revisor og en revisorsuppleant. 
Hvis formanden i årets løb afgår, erstattes denne af næstformanden, og 
bestyrelsessuppleanten indtræder i bestyrelsen, der herefter vælger 
næstformand. 
Suppleanten, der indtræder i bestyrelsen, afgår det år, da det medlem, der 
erstattes, ville være afgået. 
 
 

§9. 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger på møder. 



Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når 
mindst 2 medlemmer af bestyrelsen forlanger dette. Der skal dog afholdes 
mindst 4 bestyrelsesmøder om året. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. 
Beslutningerne træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør 
formandens stemme udslaget. 
 
 

§10. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts 
måned efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 8 dages 
varsel. 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes og skal indvarsles med mindst 
8 dages varsel, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne begærer dette. 



§11. 
Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Stemmeret kan kun 
udøves ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt. 
 
 

§12. 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke behøver at være medlem 
af klubben, og som vælges ved simpelt stemmeflertal af 
generalforsamlingen. 
Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og 
stemmeafgivningen, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise 
til generalforsamlingens afgørelse. 
Skriftelig afstemning skal finde sted, når et medlem forlanger dette. 
Over generalforsamlingen føres protokol, der underskrives af formanden for 
bestyrelsen og dirigenten og derefter har fuld beviskraft. 
 
 

§13. 
Forslag, der tilsigter at tilvejebringe en generalforsamlingsbeslutning, skal 
fremgå af den i indkaldelsen afgivne dagsorden og må for den ordinære 
generalforsamlings vedkommende være tilstillet bestyrelsen senest den 1. 
februar. 
 
 

§14. 
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Årsberetning aflagt af formanden og bestyrelsen 
3. Aflæggelse af regnskab og indstilling om godkendelse 
4. Budget og orientering om takster for det kommende år 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af formand 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant 
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant 
9. Behandling af indkomne forslag til ændring af love, 

reglementer o.lign. 
10. Eventuelt 



 
§15. 

På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed. 
Til vedtagelse af beslutninger, som går ud på ændringer af klubbens love, 
udkræves – foruden at halvdelen af klubbens stemmeberettigede 
medlemmer er mødt på generalforsamlingen – at beslutningen vedtages af 
en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Skulle det tilstrækkelige antal 
medlemmer ikke være mødt, men forslaget dog blev vedtaget med nævnte 
majoritet, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, og på denne 
skal den pågældende beslutning gyldigt kunne vedtages med almindelig 
majoritet uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt på den 
pågældende generalforsamling. 
 
 

§16. 
Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig 
indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede 
medlemmer skal være mødt, og der kræves til at vedtage forslaget ¾ af de 
afgivne stemmer. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, men 
forslaget dog vedtages med nævnte majoritet, skal der indkaldes til en ny 
generalforsamling med 8 dages varsel, hvor da bestemmelsen kan tages 
med ¾ majoritet uden hensyn til antallet af de mødte. 
På samme måde tages bestemmelse om anvendelsen af klubbens formue, 
når dens opløsning er vedtaget, dog at formuen skal anvendes til fremme af 
flyvningen i Danmark. 
 
Revideret på klubbens generalforsamling den 5. marts 2018 
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