Lolland - Falsters
Motorflyveklubs love.

§ 1.1 Klubbens navn er Lolland - Falsters Motorflyveklub.
§ 1.2 Forretningsåret er fra 1/1 - 31/12.
§ 2.1 Klubbens formål er at fremme flyvningen, og interessen
herfor, i landsdelen.
§

2.2

Klubben kan søge samarbejde med andre organisationer
indenfor flyvning, dersom dette vedtages enstemmigt af
bestyrelsen, eller på en generalforsamling.
Eventuelle repræsentanter hertil, ud peges af bestyrelsen.

§ 3.1 Ansøgning som optagelse som medlem gives til

bestyrelsen, mundtligt eller skriftligt. Hvis bestyrelsen
enstemmigt godkender ansøgeren, anses denne for
optaget som medlem.
Kan enstemmighed ikke opnås, overlades spørgsmålet til
afgørelse på næste generalforsamling.
§ 3.2 Et medlem kan når som helst skriftligt udmelde sig med

1 måneds varsel til foreningens bestyrelse.
§ 3.3 Et medlem kan af bestyrelsen, ved almindeligt stemme-

flertal, uden varsel ekskluderes, hvilket straks meddeles
den pågældende i anbefalet brev. Spørgsmålet om en sådan vedtagen eksklusion kan ikke indankes for en

domstol, men kan af pågældende medlem forlanges forelagt førstkommende generalforsamling.
§ 3.4

Ved ophør af medlemskab bortfalder enhver det
pågældende medlem muligt tilkommende
medejendomsret til klubbens formue eller krav på
forudbetalt kontingent.

§ 3.5

Generalforsamlingen kan på foranledning af bestyrelsen
udnævne æresmedlemmer. Som æresmedlemmer kan
udnævnes personer, der gennem længere tid ved en
aktiv indsats har ydet klubben særlig støtte.
Æresmedlemmer er kontingentfri og har stemme- og
taleret ved generalforsamlingen.

§ 4.1

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter
indstilling fra bestyrelsen.

§ 4.2

Såfremt flere af samme husstand er medlemmer, betales
kun fuldt kontingent for et medlem og halvt kontingent
for de øvrige.

§ 4.3

Bestyrelsen kan give henstand, nedsættelse eller fritagelse
for betaling af kontingent.

§ 4.4

Det påhviler medlemmerne at betale kontingentet straks
ved første meddelelse herom. Bestyrelsen har pligt til at
rykke for manglende betaling.
Medlemskabet ophører automatisk, hvis kontingentet
ikke er indbetalt 2 mdr. efter første anmodning herom.

§ 5.1

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle
klubbens anliggender.
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5.2

Den årlige ordinære generalforsamling indkaldes og
afholdes i kalenderårets første kvartal. Den indkaldes af

bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig
meddelelse til medlemmerne med angivelse af
dagsorden.
§ 5.3 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når

bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 1/3 af
klubbens medlemmer skriftligt fremsender begæring
herom, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på
generalforsamlingen.
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget begæring
herom, og indkaldes efter samme regler som ordinær
generalforsamling.
§ 5.4 På enhver generalforsamling vælges en dirigent, der

leder forhandlingerne. Over det på generalforsamlingen
passerede føres en protokol, der underskrives af formanden og dirigenten.
§ 5.5 På den ordinære generalforsamling skal følgende
dagsorden følges:

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det
forløbne år.
2. Kassereren forelægger klubbens reviderede regnskab til
godkendelse, samt så vidt muligt budget for det
kommende år.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
4. Valg at 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

§ 5.6 Forslag, der tilsigter at tilvejebringe en generalforsam-

lingsbeslutning, skal senest 1 måned før generalforsam-

lingen være tilstillet bestyrelsen, og dets ordlyd skal
fremgå af dagsordenen, der fremsendes til medlemmerne.
§ 5.7

Ethvert spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved
simpelt stemmeflertal ( jfr. dog punkterne 8 og 9 om
lovændringer og ophør af klubben ).

§ 5.8

Skriftlig afstemning skal finde sted, når formanden eller et
af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

§ 5.9

Medlemmerne er berettigede til, ved skriftlig fuldmagt,
at repræsentere en stemme foruden deres egen. Dog må
sådanne fuldmagter for at være gyldige, være bestyrelsen i
hænde senest dagen før generalforsamlingen.

§ 6.1

Bestyrelsen repræsenterer klubben.

§ 6.2

Der kan nedsættes udvalg i bestemt øjemed. Udvalgsmedlemmerne skal normalt vælges mellem klubbens
medlemmer. Undtagelsesvis kan dog ikke-medlemmer
vælges, når der i udvalget er brug for særlig
sagkundskab, som ikke findes hos klubbens medlemmer.

6.3

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter,
valgt på den ordinære generalforsamling for et tidsrum
af 2 år. Genvalg kan finde sted.

§ 6.4

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ved bestyrelsesmedlemmers bortrejse eller lignende, supplerer bestyrelsen
sig selv blandt klubbens medlemmer.

§

§

6.5

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden efter behov. På
anmodning af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal formanden indkalde til møde inden 14 dage.

§ 6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af dens

medlemmer et tilstede.
Til en enstemmig bestyrelsesbeslutning kræves dog
samtlige bestyrelsesmedlemmers stillingtagen.
§ 6.7 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en

protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende.
§ 7.1 Klubbens formue skal altid og udelukkende tjene

klubbens formål.
Klubbens formue, med undtagelse af den til enhver tid
nødvendige kassebeholdning, skal altid være anbragt i
solidt pengeinstitut, bank eller sparekasse, eller i sikre
rentebærende, børsnoterede obligationer.
Alle pengeeffekter, obligationer, indlånsbeviser, bankbøger o. lign., som klubben ejer, skal være lydende og så
vidt muligt noterede på klubbens navn. Der kan disponeres over max. 1/3 af disse midler ved underskrift af
2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
Ønskes større dispositioner, kræves enstemmig bestyrelsesbeslutning, eller hvis dette ikke kan opnås, generalforsamlingsbeslutning.
§ 8.1 Forandring af klubbens love kan kun finde sted ved

generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 1/3 af
klubbens
medlemmer er til stede ( eller repræsenteret ved
fuldmagt ), og hvor mindst 2/3 af de således
repræsenterede medlemmer stemmer herfor.
§ 8.2 Er begge disse betingelser ikke til stede, men forslaget

dog vedtages ved simpelt stemmeflertal, indkaldes til ny
generalforsamling senest 14 dage efter, hvor afgørelsen
så træffes ved simpelt stemmeflertal.
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§ 9.1 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på

en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Mindst halvdelen af klubbens medlemmer må være
mødt, og der kræves til at vedtage forslaget % af de
afgivne stemmer.
Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, men
bliver forslaget dog vedtaget med den nævnte majoritet,
skal der indkaldes til ny generalforsamling med 8 dages
varsel, hvor da bestemmelsen kan vedtages ved simpelt
stemmeflertal, uden hensyn til antal mødte medlemmer.
§ 9.2 På samme måde tages bestemmelse om anvendelse af

klubbens formue, når dens opløsning er vedtaget.
§ 9.3 Denne paragraf (§ 9) kan kun forandres på den samme

angivne måde.

Foranstående love er godkendt på generalforsamlingen d.
20/3
2003 på Kettinge Forsamlingshus, og herefter genoptrykt.
Dato:

Bestyrelsen:

I

2003.

T. Sommer

Henning Romme

Rasmus Thorsen

J ane Hermansen

Grethe Hermann

Anders Larsen

~. ------------------

, Philip Hove- Christensen

Historisk oversigt

14 januar 1943

29 august 1944
24 marts 1952
28 januar 1965

Vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling på Hotel Phønix, Nyk.F.
Vedtaget efter ændringer.
Vedtaget efter ændringer.
Vedtaget på generalforsamlingen på
Industrihotellet , Nyk.F.
Genoptrykt og godkendt som gældende.

9 oktober 1996
20 februar 2001

20 marts 2003

Vedtaget efter ændringer på generalforsamlingen på Super Bowling Marielyst .
Vedtaget efter ændringer på generalforsamlingen på Kettinge Forsamlingshus, og
herefter genoptrykt .

