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L O L L A N D   F A L S T E R 
S V Æ V E F L Y V E K L U B 

 
LOVE 

 

§ 1 
 

Klubbens navn er Lolland Falster Svæveflyveklub, tilsluttet Dansk Svæveflyver Union 
og Kongelig Dansk Aeroklub, samt medlem af Dansk Idræts Forbund. 
 

§ 2 
 

Klubbens hjemsted er Lolland Falster Airport. 
 
 

§ 3 
 

Klubbens formål: 
 
a) at udbrede kendskab til, -at fremme interessen for -og at lette adgangen til flyvning,  

-at foranstalte og arrangere udstillinger, opvisninger, teoriundervisning m.v. af 
interesse for svæveflyvesagen. 

 
b) at anskaffe og vedligeholde svæveflyve- og startmateriel samt undervise i svæve-      

flyvning og udleje svævefly til medlemmerne. 
 

§ 4 
 

Medlemmerne består af: 
 
a) aktive svæveflyvemedlemmer 
b) hvilende svæveflyvemedlemmer 
c) passive medlemmer 
d) æresmedlemmer 
e) ungdomsmedlemmer 
f) prøvemedlemmer 
 
Ad a) Ansøgeren får ved henvendelse til klubbens bestyrelse udleveret en blanket in  
 duplo "Begæring om optagelse som svæveflyvemedlem"  Begæringen udfyldes  

af ansøgeren, og det ene eksemplar afleveres til bestyrelsen. Denne skal  se- 
nest på førstkommende møde træffe afgørelse om ansøgeren kan indtræde  
som svæveflyvemedlem.   
Er ansøgeren ved indmeldelsen under den lovlige myndighedsalder, skal 
begæringen være forsynet med forældre/værges underskrift.  
Ved indmeldelse som aktivt svæveflyvemedlem betales indskud, og aktive 
svæveflyvemedlemmer skal opfylde de krav, der til enhver tid forlanges af 
luftfartsmyndighederne. 
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Ad b) Som hvilende svæveflyvemedlemmer kan optages aktive svæveflyvemedlem- 

mer, som i en periode ønsker at beholde certifikatet, men som ikke ønsker at  
deltage aktivt i klubbens arbejde. 
Hvilende svæveflyvemedlemmer må maximum have 5 starter incl. PFT i 
kalenderåret i klubbens fly herunder Super Dimonaen, eller hvor starten foregår 
ved hjælp af materiel ejet/lejet af klubben herunder flyslæb i klubbens regi. 
Der må dog ikke flyves mere end 150 hac. totalt i Super Dimona i et kalenderår 
som hvilende medlem. 
Hvilende svæveflyvemedlemmer er tilmeldt KDA og DSvU og modtager i øvrigt  
alle klubmeddelelser. 

 Hvilende svæveflyvemedlemmer har stemmeret. 
 Såfremt man i et kalenderår har mere end 5 starter efter ovennævnte opgør- 

elsesmetode, bliver man overført til aktivt medlem. Der skal efterbetales kon- 
tingent, således at kontingentbetalingen svarer til den betaling et aktivt medlem 
ville have betalt for perioden fra 1. januar til overførselsdatoen. 

 Der skal ikke betales indskud ved overflytning fra hvilende til aktivt svæveflyve- 
 medlem. 
 Ansøgning om overflytning til hvilende medlem skal forelægges bestyrelsen.  
 Bestyrelsen behandler ansøgningen på det førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Ad c)  Som passive medlemmer optages enhver, der er interesseret i klubbens formål  
 og trivsel.  
 Passive medlemmer modtager alle klubmeddelelser og tilbydes medlemskab af  
 KDA med ret til at modtage bladet FLYV. 
 Passive medlemmer har ikke stemmeret. 
 
Ad d)  Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, der ved aktiv indsats eller  
 økonomisk bistand har ydet klubben en særlig støtte. 
 
Ad e)  Ungdomsmedlemmer. De nærmere retningslinier for ungdomsmedlemmer fast- 
 sættes af bestyrelsen. 
 
Ad f) Prøvemedlemmer. De nærmere retningslinier for prøvemedlemmer fastsættes 
 af bestyrelsen. 
 

§ 5 
 
Alle betalinger / takster fastsættes på den ordinære generalforsamling, eller på en 
ekstraordinær generalforsamling. 
 

§ 6 
 
Indskud: 
 

Aktive svæveflyvemedlemmer betaler ved indmeldelsen forud. 
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§ 7 
 
Kontingenter m.v.: 
 
a) Aktive svæveflyvemedlemmer betaler kontingent månedsvis forud. 
      Bestyrelsen har ret til at yde aktive medlemmer kontingentfritagelse efter nærmere 
      aftale. 
 
b) Efter betaling af indskud og 1. måneds kontingent indmeldes nye medlemmer til- 
      lige i Danske Svæveflyver Union med bl.a. ret til at modtage bladet FLYV. 
 
c) Hvilende svæveflyvemedlemmer betaler kontingent månedsvis forud. 
 
d)  Passive medlemmer betaler helårligt kontingent for bl.a. modtagelsen af samtlige  
     klubmeddelelser. Der betales særskilt for eventuelt medlemskab af KDA, herunder  
     modtagelse af FLYV. 
 
e) Æresmedlemmer betaler kontingent som passive medlemmer. 
 
Betaling: 
 
a) Aktive og hvilende svæveflyvemedlemmers kontingent forfalder til betaling den  
      første i måneden og skal være afsendt senest den 4. hverdag efter forfaldsdagen.  
 
      Kontingentet og andre betalinger finder primært sted ved indbetaling til klubbens  
      konto i et pengeinstitut. 
 
      Medlemmer i restance har ikke stemmeret. 
 

§ 8 
 
Udmeldelse : 
 
a) Udmeldelse skal ske pr. brev til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel. 
 
b)  Medlemmer i kontingentsrestance ud over 2 måneder mister retten til flyvning i  
 klubbens materiel. 
  
c)  Et medlem kan ekskluderes ved enstemmig beslutning af bestyrelsen. 
 
Udtrådte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på klubbens beholdninger eller 
effekter. 
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§ 9 
 
Klubbens ledelse : 
 
a) Klubben ledes af en bestyrelse på minimum 5 aktive svæveflyvemedlemmer valgt  
 på en generalforsamling ved simpelt stemmeflertal. 
 

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelses-
medlem(mer). 

 
b) Formanden vælges på den ordinære generalforsamling og er på valg hvert år. 
 
 Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der vælges minimum  
 2 suppleanter for 1 år ad gangen. 
  
 På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig  
 med næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem(mer). 
 
  For at sikre en glidende udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne tilpasses den 2  
  årlige valgperiode, således at 2 bestyrelsesmedlemmer afgår det ene år og resten  
  det andet år. 
 
c) Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte midlertidige eller permanente udvalg til  
 varetagelse af klubbens interesser. 
 
d) Bestyrelsen afholder møder, når det skønnes nødvendigt. Dagsorden udsendes i  
 forvejen, og der føres protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 
 

e) Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Alle beslut- 

  ninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens  

  stemme afgørende. 

 
f) Klubben forpligtes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i fore- 
  ning. Ved optagelse af lån samt pantsætninger kræves dog underskrift af den sam- 
  lede bestyrelse. 
 
g) Beslutninger om væsentlige ændringer i klubbens økonomi og materiel skal ved- 
 tages på en generalforsamling. 
 

§ 10 
 
Klubben afholder en årlig generalforsamling i februar måned. 
 
Klubbens regnskab opgøres pr. 31.12. 
 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen indeholder 
dagsorden, regnskabsudkast samt budget for efterfølgende år. 
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Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 
 
Afgørelser, der træffes på generalforsamlingen, sker ved simpelt stemmeflertal, dog  
kræves til lovændringer 2/3 majoritet. Denne 2/3 majoritet skal samtidig repræsentere 
mere end halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer i klubben. 
 
Er et sådant antal stemmer ikke til stede på generalforsamlingen, kan forslaget be-
handles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages med 2/3 
majoritet uanset antal fremmødte. 
 
Afstemningen skal være skriftlig, når et medlem forlanger det. 
 
På generalforsamlingen kan der stemmes med fuldmagt. Et stemmeberettiget medlem 
kan give et andet stemmeberettiget medlem skriftlig fuldmagt til at afgive sin stemme 
på generalforsamlingen. Et medlem kan kun modtage een fuldmagt. 
 
På generalforsamlingen skal dagsordenen være følgende: 
 

  1.  Valg af dirigent 
 a) Registrering af antal stemmeberettigede medlemmer. 

  2.  Årsberetning fra formanden. 

  3.  Regnskab af kassereren. 
  4.  Lovændringer. 
  5.  Valg af formand. 
  6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen. 
  7.  Valg af revisor og revisorsuppleant. 

             8.  Fastsættelse af betalinger for de kommende 12 måneder fra 1/3 at 
regne. Såfremt forslag til nye betalinger ikke vedtages på generalforsamlingen, 
fortsætter gældende betalinger. 

a) Indskud 
b) Månedskontingent 
c) Startgebyr/omskolingstakster 
d) Ekstraordinære takster 

  9.  Indkomne forslag. 
10.  Eventuelt 

 
Forslag til lovændringer, forslag til betalinger samt øvrige forslag som ønskes vedtaget 
på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalfor-
samlingens afholdelse. 
 
Indkomne forslag udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen. 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen finder det påkrævet, 
idet indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel, eller når det skriftligt forlanges af 
1/3 af medlemmerne, hvorefter bestyrelsen indenfor 5 dage uopholdeligt skal indkalde 
til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel. 
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§  11 
 

Klubben er upolitisk. 
 
Indtræder der tilfælde, der ikke er forudset i lovene, er klubbens bestyrelse berettiget 
til at handle efter skøn. 
 

§ 12 
 

Medlemmer har pligt til at deltage i vedligeholdelse og reparationer af klubbens fly- og 

jordmateriel samt hangar. 

 

Medlemmer, der ikke deltager heri, kan pålægges ekstraordinære takster. 

 

Medlemmer deltager på egen risiko i klubbens aktiviteter, og der kan ikke gøres erstat-

ningskrav gældende. Medlemmerne skal til enhver tid overholde bestemmelserne i 

gældende flyvereglement. 

 

Medlemmer under uddannelse til S-certifikat er underlagt instruktørens ledelse og 

ansvar. 

 

Hver enkelt medlem er i tilfælde af havari o.l. erstatningspligtige i henhold til under-

skreven selvrisikoerklæring. 

 

Alle aktive medlemmer hæfter solidarisk i forening indtil 3 måneder efter evt. udmeld-

else for alle forpligtelser, som klubben har løbende eller som klubben har påtaget sig 

før udmeldelsestidspunktet. 

 
§ 13 

 
Klubbens opløsning : 
 
Lolland Falster Svæveflyveklub kan kun opløses, når generalforsamlingen har ved-
taget en sådan opløsning med 2/3 majoritet. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når halvdelen af klubbens stemmeberet-
tigede medlemmer er til stede. 
 
Beslutning om opløsning af klubben skal ske på 2 på hinanden følgende generalfor-
samlinger med mindst 8 dages mellemrum, dog skal den 2. generalforsamling af-
holdes senest 30 dage efter afholdelse af den 1. generalforsamling om opløsning. 
 

§ 14 
 

Ved en eventuel opløsning af klubben, skal midlerne hensættes til et fond, der senere 
kan komme en svæveflyveklub på Lolland-Falster til gode. 
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LOLLAND FALSTER SVÆVEFLYVEKLUB             maj 2016 


