Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords
Navn, hjemsted og formål:
§1
Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring
Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede navn til det nuværende d. 10.
august 2013.
§2
Klubbens formål er at udbrede faldskærmssporten i bredest mulige kredse, specielt for
unge i Aalborg, gennem at skabe en social ramme, der samtidig giver alle medlemmer
mulighed for en kontinuerlig videreuddannelse inden for sporten og deltagelse i
stævner og konkurrencer.
§3
Med generalforsamlingens godkendelse kan bestyrelsen lade klubben indmelde sig i
unioner, forbund, organisationer, foreninger, sammenslutninger eller lignende, såfremt
det er fremmende for klubbens formål.

Medlemmer:
§4
Stk.1. Enhver kan optages som medlem - indmeldelse skal ske skriftligt efter de af
bestyrelsen til enhver tid fastsatte regler. Æresmedlemmer kan, efter forslag fra
bestyrelsen, vælges af generalforsamlingen.

Stk.2. Medlemmer er selv ansvarlige for at oplyse kasserer om enhver tid gældende
kontaktoplysninger, herunder:
Navn
Adresse
Telefon nummer
E-mail adresse
§5
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben med mindst 3 ugers varsel til udløbet af et
kvartal. Såfremt et medlem undlader at betale kontingent senest på de i paragraf 18,
stk. 2 nævnte datoer, er medlemmet automatisk udmeldt med øjeblikkelig virkning.
Stk 2.
Bestyrelsen kan nægte optagelse af medlemmer, hvis de er i restance hos andre
klubber under DFU.
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Generalforsamlingen:
§6
Klubbens generalforsamlinger afholdes i Hjørring Kommune.
De ordinære generalforsamlinger afholdes i januar kvartal. Alle generalforsamlinger

indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt
brev eller e-mail til klubbens medlemmer efter den af dem til klubben angivne adresse.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på den ordinære
generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest den forudgående 31.
december.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamling eller
bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst ¼ af
de stemmeberettigede medlemmer med angivelse af anledningen. Indkaldelsen skal
inden 3 uger derefter ske med kortest muligt varsel. Den fulde ordlyd af forslag, der
omfattes af dagsordenen til generalforsamling samt - for den ordinære
generalforsamling - årsregnskab med påtegninger, skal senest 14 dage før
generalforsamlingen foreligge til medlemmerne og tilsendes disse på begæring.
§7
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
1. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med bestyrelsens forslag om overskuddets
anvendelse eller dækning af tab.
3. Valg af formand/næstformand
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af kasserer
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
§8
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle
spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes
resultater.
§9
Enhver stemmeberettiget kan forlange, at afstemninger foregår skriftligt.
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§ 10
På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optagne
på dagsorden og ændringsforslag dertil. Alle beslutningerne på generalforsamlingen
tages ved almindelig stemmeflerhed, for så vidt der ikke ved lovgivningen,
nærværende vedtægter eller andre bestemmelser, som klubben er pligtig at følge,
kræves særlig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Til
vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller klubbens opløsning
kræves, at mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på
generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst ¾, såvel af de afgivne
stemme, som af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
medlemmer. Er ¾ af de stemmeberettigede medlemmer ikke repræsenteret på
generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtaget med ¾ af de repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny
generalforsamling. På denne nye ekstraordinære generalforsamling kan forslaget
vedtaget med ¾ af de afgivne stemmer, uden hensyn til de repræsenterede
stemmeberettigede medlemmers antal. Fuldmagter til at møde på den første
generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte, anses
for gyldige, også med hensyn til den anden generalforsamling.
§ 11
Ethvert medlem har efter 6 måneders medlemskab een stemme på
generalforsamlingen. Et stemmeberettiget medlem kan stemme i henhold til skriftlig
fuldmagt fra eet andet stemmeberettiget medlem.
§ 12
Over det på generalforsamlingen passerede indføres referat i klubbens
forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og samtlige medlemmer af
bestyrelsen.

Bestyrelsen:
§ 13
Klubben ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer, der alle
skal være myndige. Såfremt bestyrelsen finder, at et bestyrelsesmedlem er i vakance,
indkalder den en suppleant. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, de er valgt.
Suppleanterne afgår hvert år, men kan genvælges.
Stk. a Bestyrelsen vælges således: Formanden vælges for 2 år og er på valg i ulige år.
Næstformanden vælges ligeledes for 2 år og er på valg i lige år. Bestyrelsens 3
menige medlemmer er på valg hvert år. Alle medlemmer af bestyrelsen kan
genvælges.
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§ 14
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af klubbens anliggender. Bestyrelsen
fastsætter ved forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Vedtagelser på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen
kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. Over det på bestyrelsesmøderne passerede
indføres referat i klubbens forhandlingsprotokol, der skal underskrives af samtlige
bestyrelsesmedlemmer.
§ 15
Klubben tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være
formanden eller næstformanden.

Revision, regnskab m.v.:
§ 16
Klubbens regnskab føres af en på generalforsamlingen valgt kasserer. Denne er på
valg hvert år. Der kan være sammenfald mellem bestyrelsens medlemmer og
kassererposten, dog må hverken formand eller næstformand bestride kassererposten.
Revision af klubbens regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Denne er på valg hvert år.
§ 17
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med
god regnskabsskik. Årsregnskabet forsynes med underskrift af bestyrelsen samt
forsynes med revisors påtegning.
§ 18
Bestyrelsen fastsætter til enhver tid størrelsen af - og reglerne for - betaling af
indmeldelsesgebyr og kontingent. Kontingent opkræves forud og er forfaldent til
betaling senest 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Æresmedlemmer er kontingent
frie.
§ 19
Ethvert medlem dyrker faldskærmssport på eget ansvar og kan aldrig gøre
erstatningsansvar gældende overfor klubben. Intet medlem, nuværende eller tidligere,
hæfter personligt for klubbens gæld og har ej heller krav på at få udbetalt nogen del af
klubbens formue.
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Klubbens opløsning:
§ 20
Såfremt klubbens opløsning skulle blive vedtaget, fratræder bestyrelsen straks og
ledelsen overtages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer.
Fordelingen af evt. provenu af likvidationen tilfalde det/de almennyttige formål i
Hjørring kommune der besluttes på den opløsende generalforsamling.
NÆRVÆRENDE VEDTÆGTER ER GODKENDT PÅ DE EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER HHV.
10. AUGUST 2013 I AALBORG OG SENEST D. 30. DECEMBER 2013 I SINDAL, HVOR DE MED GRØNT
MARKEREDE PARAGRAFFER BLEV ÆNDRET TIL DET OVENSTÅENDE.
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