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§ 1. Navn, bomærke, hjemsted og tilhørsforhold 

1.1 Klubbens navn er: Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, forkortet DaSK. 

1.2 Klubbens bomærke er som vist på klubbens hjemmeside.  

1.3 Ændringer af navn eller bomærke kan kun besluttes af Generalforsamlingen. 

1.4 Klubbens hjemsted er: Svæveflyvecenter Arnborg, Arnborg, Fasterholtvej 10, 7400  

      Herning. 

1.5 Klubben er gennem Dansk Svæveflyver Union (DSvU) tilsluttet Danmarks Idrætsforbund  

      (DIF) og Kongelig Dansk Aeroklub (KDA). 

 

§ 2. Formål 

2.1 Klubbens formål er at sikre dansk svæveflyvnings historie for eftertiden samt at udbrede    

      kendskabet til historiske svævefly. 

2.2 DaSK vil søge sit formål gennemført ved: 

      1. At organisere svæveflyvning med historiske fly for klubbens medlemmer. 

      2. At arrangere historiske events, konkurrencer og deltage i danske og udenlandske  

          stævner og konkurrencer.  

      3. At sikre svæveflyvehistoriske værdier bliver istandsat, opbevaret og vedligeholdt på  

          forsvarlig vis.  

      4. At viderebringe erfaring med flyvning, håndtering, restaurering, reparation og  

          vedligehold af historiske svævefly. 

      5. At organisere udstilling af svæveflyvehistoriske fly og effekter.  

      6. At fremme DaSK´s virke gennem dialog og samarbejde med lignende klubber,  

          organisationer, museer, foreninger og enkeltpersoner.  

      7. At repræsentere klubbens medlemmer overfor DsVU, Danmarks Idrætsforbund,  

          Kongelig Dansk Aeroklub, Vintage Glider Club og Danmarks Flymuseum. 
 

§ 3. Medlemsforhold og medlemsansvar 

3.1 Som medlemmer kan optages alle med interesse for DaSKs virke. 

3.2 Et medlemskab af DaSK falder indenfor én af følgende tre grupper: 

      A. Aktive medlemmer 

      B. Support medlemmer såsom firmaer, fonde, foreninger, organisationer og klubber. 

      C. DaSK venner, der er kontingentfrie medlemmer. 

3.3 Som aktivt medlem (Gruppe A) har man adgang til alle klubbens faciliteter under  

      overholdelse af eksisterende reglementer. 
 

§ 4. Ophør af medlemskab og hæftelse 

4.1 Udmeldelse skal ske skriftligt og med mindst en måneds varsel, regnet fra et  

      månedsskifte. 

4.2 Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen. Et medlem, ekskluderet af bestyrelsen, kan  

      indanke eksklusionen på førstkommende generalforsamling. Eksklusionen vil blive  

      ophævet, såfremt mindst 66% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer  

      herfor. Generalforsamlingens beslutning er endelig. 

4.3 Ved ophør af medlemskab bortfalder det udmeldte eller ekskluderede medlems rettigheder  

      i klubben, ligesom der ikke kan gøres krav på nogen dele af klubbens formue, med  

      undtagelse af kontraktmæssige tilgodehavender. 

4.4 Medlemmerne hæfter ikke for klubbens gæld. 
 

§ 5. Kommunikation 

5.1 Breve, indkaldelser, meddelelser og lignende mellem klubben og medlemmerne bliver  

      kommunikeret via elektronisk post. 

5.2 Har man ikke adgang til elektronisk post, kan man, efter aftale med bestyrelsen, få tilsendt  

      nødvendige informationer som almindelig post mod betaling af portoudgifter. 

5.3 Det er medlemmets ansvar at oplyse klubben om fysiske og elektroniske      

      adresseændringer.  

5.4 Hvis informationer fra klubben vedrører samtlige medlemmer, skal indholdet lægges på  

      klubbens hjemmeside, og der informeres herom via mail/nyhedsbrev til det enkelte  

      medlem.   
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§ 6. Regnskabsår, afgifter og takstblad  

6.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.  

6.2 Kontingent, flyveafgifter samt eventuelle øvrige afgifter udarbejdes af bestyrelsen i et  

      takstblad. 

6.3 Ændringer i takstbladet skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den  

      ordinære generalforsamling.  

6.4 Årets takstblad skal vedtages på den ordinære generalforsamling. 

 

§ 7. Generalforsamling 

7.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

7.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt varslet. 

7.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med mindst 21 dages varsel.  

      Det er dog muligt at udsætte generalforsamlingen i force majeure situationer.  

7.4 Senest 21 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling, skal regnskab, budgetforslag,  

      beretning, takstblad samt indkomne skriftlige forslag være tilgængelige for medlemmerne. 

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling 

8.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 25% af klubbens     

      stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det, eller hvis bestyrelsen indkalder  

      hertil. 

8.2 Ved krav fra medlemmerne indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling,  

      senest 14 dage efter kravets modtagelse. 

8.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes  med minimum 14 dages – og maksimum 21   

      dages varsel. 

  

§ 9. Afstemning  

9.1 Alle aktive medlemmer (gruppe A) har stemmeret, såfremt de ikke er i restance, som  

      defineret i takstbladet. 

9.2 Alle andre medlemmer har møderet uden stemmeret.  

9.3 Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.  

      Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis der stilles krav herom fra et eller flere  

      stemmeberettigede medlemmer. 

9.4 Vedtægtsændringer og klubbens opløsning har separate afstemningsregler 

 

§ 10. Fuldmagt 

10.1 Fuldmagt kan kun gives til et stemmeberettiget medlem. Hvert stemmeberettiget medlem  

        kan højst stemme med to fuldmagter. 

10.2 En betinget fuldmagt giver indehaveren ret til at stemme efter pålæg fra udstederen. 

10.3 En ubetinget fuldmagt giver indehaveren ret til at stemme på samtlige forslag på  

       generalforsamlingen. 

10.4 En fuldmagt sendt via det elektroniske mailsystem, er kun gyldig, hvis den er scannet og  

       forsynet med udstederens underskrift. 

10.5 Blanketter til brug for fuldmagt udsendes sammen med indkaldelsen. 

 

§ 11. Dagsorden for den ordinære Generalforsamling  

11.1 Valg af dirigent. 

11.2 Valg af referent. 

11.3 Bestyrelsens kommentar til beretningen. 

11.4 Kassererens fremlæggelse af regnskab. 

11.5 Budget og takstblad fremlægges til afstemning. 

11.6 Indkomne forslag. 

11.7 Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant og revisorer. 

11.8 Eventuelt 
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§ 12. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling  

12.1 Valg af dirigent. 

12.2 Valg af referent. 

12.3 Emnet/forslag, der ønskes behandlet. 

12.4 Eventuelt. 

 

§ 13. Indkomne forslag  

13.1 Forslag, der ønskes vedtaget på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i  

        hænde senest 1. februar. 

13.2 Vedtægtsændringer skal forelægges generalforsamlingen og er vedtaget når mindst 75%  

        (inklusive fuldmagter) af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. 

13.3 Ændringer under generalforsamlingen af indkomne forslag kan ske på begæring af  

       forslagsstillerne, hvis ændringerne efter dirigentens skøn ikke forandrer forslagets idé og  

       karakter. Modforslag eller ekstraforslag kan ikke fremsættes. 

13.4 Der skal føres protokol over generalforsamlingens, eller den ekstraordinære  

        generalforsamlings forløb. Protokollen skal underskrives af dirigenten og formanden. Er  

        formanden på valg, underskrives protokollen af personen, der var formand ved  

        generalforsamlingens begyndelse. 
 

§ 14. Klubbens ledelse 

14.1 Klubben ledes og tegnes af en bestyrelse på fem (5) aktive, myndige medlemmer, samt   

        en bestyrelsessuppleant, som alle vælges på generalforsamlingen.    

        bestyrelsessuppleanten deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Suppleanten kan  

        dog, i lighed med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, stemme på vegne af et fraværende   

        medlem i tilfælde af en skriftlig foreliggende fuldmagt. 

14.2 Et bestyrelsesmedlem vælges for en toårig periode. Det samme gælder for  

        bestyrelsessuppleanten.  

14.3 Tre (3) bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal. To (2) bestyrelsesmedlemmer    

        samt bestyrelsessuppleant er på valg på ulige årstal.  Genvalg kan finde sted. 

14.4 Ved eventuel vakance (mere end 3 måneder) indtræder suppleanten som fuldgyldigt  

        bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv med de i §16 pkt. 1 nævnte poster. 

14.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er indkaldt til møde med rimeligt varsel, og når   

        formanden og mindst to andre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Dog skal beslutninger  

        vedrørende køb, salg og pantsætning af fly og fast ejendom, der overstiger et samlet  

        beløb på over kr. 25.000,- tages af en samlet bestyrelse. 

14.6 Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmeligheder er formandens  

        stemme afgørende. 

14.7 Der udarbejdes et referat af hvert bestyrelsesmøde, som godkendes af de på mødet   

        tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer med en tidsfrist på 7 dage efter referatet  

        udsendelse. Det godkendte referat skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside.  

        Beslutninger af personlig karakter, bortset fra eksklusion, kan udelades. 

14.8 Optagning af lån og/eller økonomiske dispositioner på over 250.000 kr. skal forinden  

        godkendes af en generalforsamling. 
 

§ 15. Revisorer 

15.1 På generalforsamlingen vælges to revisorer samt en revisorsuppleant. Revisorerne og  

        suppleanten vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
 

§ 16. Organisation og daglig ledelse  

16.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og  

        menigt bestyrelsesmedlem. 

16.2 Målsætning, arbejdsområder og beføjelser for bestyrelsesmedlemmer og udvalg  

        fastsættes af bestyrelsen. 

16.3 Bestyrelsen udpeger hvert år en flyvechef, der er ansvarlig for klubbens          

        flyveaktiviteter, herunder flyvereglementet, der regulerer flyverettigheder. 

16.4 Bestyrelsen udpeger hvert år en værkstedschef, der er ansvarlig for klubbens       

        værkstedsaktiviteter. 
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16.5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver, herunder f.eks.:  

        a: Materiel udvalg, b: Bygnings udvalg c: Sikkerhedsudvalg 

 

§ 17. Klubbens opløsning 

17.1 En beslutning om klubbens opløsning skal, for at være gyldig, vedtages på en  

        ekstraordinær generalforsamling, hvis dagsorden (jfr. punkt 12), derudover kun må  

        indeholde dette punkt, samt punkter nødvendiggjort af en eventuel  vedtagelse af  

        klubbens opløsning. 

17.2 En ekstraordinær generalforsamling med klubbens opløsning på dagsordenen, skal  

        indkaldes med mindst 21 dages varsel. 

17.3 Vedtagelse af klubbens opløsning kræver at minimum 75% klubbens       

        stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Stemmer kan afgives ved fysisk  

        fremmøde eller pr. fuldmagt. 

17.4 Hvis ikke mindst 75% af de stemmeberettigede medlemmer er mødt eller          

        repræsenteret ved fuldmagt, indkaldes der til ny ekstraordinær generalforsamling efter  

        reglerne i §17 pkt. 2 

17.5 Den i §17 pkt. 4 nævnte generalforsamling kan vedtage klubbens opløsning, når 75% af  

        de fremlagte fuldmagter sammen med fremmødte stemmeberettigede medlemmer  

        stemmer herfor. 

17.6 Efter at beslutning om opløsning er truffet, nedsætter Dansk Svæveflyver Union en særlig  

        sagkyndig gruppe til at forestå afviklingen. 

17.7 Eventuel formue overdrages til Dansk Svæveflyver Union. 

 

Vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 20. februar 1988.  

 

Senere tilføjet ændringer af 24. februar 1990, 27. februar 1993, 22. februar 2009, 10. marts 

2013, 11. marts 2014, 12. marts 2017, 24. november 2019. 

 

Således vedtaget på generalforsamling den 20. marts 2022. 

 


