Arrow Toftlund Modelflyveklub
Vedtægter
§1
Klubbens Navn er Arrow Toftlund Model, i det følgende nævnt TMK.

§2
Klubbens formål er at samle interesserede omkring flyvning med radiostyrede flymodeller.
Endvidere skal klubben bistå medlemmerne med byggevejledning, undervisning i aerodynamik,
samt ved hjælp af klubbens instruktører, at undervise og træne begyndere til disse er godkendt til
soloflyvning.

§3
Klubben er underlagt Modelflyvning Danmark´s (MDK) love og bestemmelser. Endvidere skal
miljølovgivningen vedrørende støj m.v. overholdes

§4
Medlemmer: Alle der er fyldt 10 år kan optages som medlem af TMK. Endvidere optages passive
medlemmer.

§5
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen – gældende for 1 år.

§6
Flyvende medlemmer er pålagt at være medlem af Modelflyvning Danmark. Endvidere skal
radioudstyr være CE godkendt.

§7
Forpligtelser: Medlemmerne er forpligtet til medhjælp ved vedligeholdelsen af klubbens arealer og
andre faciliteter, samt at overholde de til enhver tid gældende love og bestemmelser der måtte blive
pålagt TMK.

§8
Klubben er tilmeldt Tønder kommune. Formanden har mandat til at tegne (Underskrive) på
klubbens vegne.

§9
På generalforsamlingen vælges følgende:
Bestyrelsen består af mindst, men ikke begrænset til 4 personer. Formand, næstformand (Sekretær),
kasserer og menigt bestyrelsesmedlem(er).
Endvidere skal der være en revisor samt en revisorsuppleant.
Formanden vælges for to år, ulige årstal.
Kasseren vælges for to år, lige årstal.
Øvrige vælges for et år.

§ 10
Generalforsamlingen afholdes en gang om året, og der indkaldes skriftligt ved at tilsende
medlemmerne dagsorden senest enogtyve dage før berammet dato. Emner der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før berammet dato.
Ved ændringer af vedtægter skal på generalforsamlingen være mindst 2/3 stemmeflertal.
Lovændringer kan kun foretages såfremt det er optaget som punkt på dagsordenen.
Eventuelt: Under dette punkt kan der ikke foretages afstemning eller behandles sager vedrørende
klubbens drift.
Dagsordenen skal indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsen
5.1 Valg af formand (Ulige år)
5.2 Valg af kasserer (Lige år)
5.3 Valg af næstformand (Sekretær)
5.4 Valg af menigt bestyrelsesmedlem(er)

6. Valg af revisor, revisorsuppleant samt bestyrelsessuppleant.
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
8. Eventuelt

§ 11
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller 2/3 af
medlemmerne skriftligt fremlægger krav herom i form af dagsorden for ekstraordinær
generalforsamling, underskrevet af 2/3 af medlemmerne. Nedlæggelse af TMK se § 17.

§ 12
Økonomi: Klubbens regnskabsår følger kalenderåret, hvor kasseren på generalforsamlingen
fremlægger revideret regnskab, udvisende aktiviteter og passiver. Tønder kommune skal have
årsregnskab tilsendt for beregning af eventuelle tilskud til TMK.

§ 13
Stemmeret: Aktive medlemmer råder over en stemme. Medlemmer i kontingentrestance har ikke
stemmeret.

§ 14
Flyvning på TMK´s flyveplads: Ældste tilstedeværende godkendte pilot er automatisk flyveleder, og
påser at der ikke flyves på parallelkanaler. Endvidere fordeler han flyvetid mellem piloterne.
Begyndere der ikke er godkendt til soloflyvning må ikke flyve uden instruktør, som er godkendt af
TMK´s bestyrelse. Gæstepiloter skal have gyldigt medlemskab af Modelflyvning Danmark. Alle
piloter som benytter TMK´s flyveplads, er forpligtet til at gøre sig bekendt med og overholde
gældende regelsæt – som er vedhæftet som bilag.

§ 15
Investeringer af enhver art kan kun foretages med bestyrelsesflertal.

§ 16
Klubbens tilladelser fra diverse myndigheder skal så vidt muligt udstedes til klubben.

§ 17
Opløsning/nedlæggelse af TMK kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling og beslutning
herom kræver 2/3 flertal. Ved nedlæggelse tilfalder klubbens midler en konto til evt. genopstart
inden for 3 år.

§ 18
Misligholdelse/omgåelse af § 1-17 kan medføre karantæne der i påkommende tilfælde idømmes af
bestyrelsen plus to uvildige medlemmer, der bestemmer omfanget af straffen.

Godkendt på generalforsamlingen d. :
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