VEDTÆGTER FOR “Svendborg RC klub”
§1 Navn.
Klubbens navn er "Svendborg RC klub"
§2 Formål.
Klubbens formål er at fremme modelflyvningen med radiostyrede modelfly samt kørsel med radiostyrede
modelbiler.
§3 Tilslutningsforhold.
Klubben er tilsluttet R/C Unionen mht modelflyve aktiviteterne.
§4 Medlemmer.
Klubben tilbyder to typer af medlemsskab: Et fuldt medlemsskab og et bilbane medlemsskab. Fuldt
medlemsskab giver ret til flyvning på klubbens arealer samt kørsel på bilbane. Bilbane medlemsskab giver ret til
kørsel på bilbane. For begge medlemstyper gælder det at indtil det fyldte 18. år er man juniormedlem, og
derefter seniormedlem.
Der kan tegnes familiemedlemskab for 1 seniormedlem + ubegrænset antal juniormedlemmer, der bor på samme
adresse. Familiemedlemsskabet er enten et fuldt eller et bilbane medlemsskab.
Medlemmerne har ret til at deltage i alle arrangementer, som klubben arrangerer, al flyvning dog i henhold til
Modelflyvning Danmark´s regler.
Deltagelse i enhver form for flyvning på klubbens arealer må kun ske, når der er tegnet medlemskab i
Modelflyvning Danmark og Modelflyvning Danmarks bestemmelser for flyvning følges.
§5 Passive medlemmer.
Klubben kan optage passive medlemmer. Disse kan deltage i alle klubbens aktiviteter, men er udelukket fra
flyvning- og kørsel på klubbens arealer. Passive medlemmer har møde- og taleret, men ingen stemmeret.
§6 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentrestance udover betalingsfristen
medfører eksklusion. Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 1. januar.
§7 Udmeldelse.
Udmeldelse kan ske skriftligt eller mundtligt til et medlem af bestyrelsen.
§8 Eksklusion.
Eksklusion kan ske ved brud på klubbens regler. Eksklusion kan kun finde sted, når klubbens bestyrelse er
enstemmig. Eksklusion skal begrundes skriftligt.
§9 Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år og indkaldes senest 1 måned efter regskabsårets afslutning.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden til ordinær generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Årsberetning ved formanden.
Fremlæggelse af regnskab ved kassereren.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse og suppleant.
Valg af revisor.
Kontingent for det kommende år.
Eventuelt.

Forslag til beslutning ved generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når et flertal af de
aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.
Ændringer af klubbens vedtægter kræver, at 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede ved
generalforsamlingen. Er dette ikke tilfældet, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som er
beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal.
§10 Bestyrelsen.
Klubbens bestyrelse, der består af en formand, 3 medlemmer samt 1 suppleant, vælges af generalforsamlingen
for en 2-årig periode.
Dvs. at formanden og 1 bestyrelses medlem hhv 2 bestyrelses medlemmer vælges på skift af
generalforsamlingen. Suppleanten vælges årligt. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år, som der har været valg. Bestyrelsen skal udover den valgte formand
bestå af næstformand, sekretær/kasserer samt plads- og sikkerhedsansvarlig.
§11 Klubbens drift.
Det påhviler bestyrelsen at forestå klubbens drift og at lede den på forsvarlig måde.
Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
§12 Regnskabsåret.
Regnskabsåret er kalenderåret.
§13 Politik.
Klubben er upolitisk og kan ikke tilslutte sig politiske foreninger.
§14 Opløsning.
Klubben kan ikke opløses med mindre 3/4 af klubbens aktive medlemmer stemmer herfor på en ekstraordinær
generalforsamling. I tilfælde af opløsning skal klubbens aktiver og passiver realiseres og fordeles ligeligt
mellem aktive medlemmer på opløsningsdatoen.
§15 Tilfælde som falder udenfor disse vedtægter.
Indtræder der tilfælde, som ikke er behandlet i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget at handler efter skøn og
under ansvar overfor generalforsamlingen.
§16 Pladsvedtægter.
Bestyrelsen udarbejder bestemmelser for benyttelse af de arealer, som klubben har rådighed over.
Vedtaget ved stiftende møde den. 26. 9. 1988
Ændret ved generalforsamling 23. 3. 93
Ændret ved generalforsamling den 17/12 - 1996
Ændret ved ekstraordinær generalforsamling 16-03-1999
Ændret ved generalforsamling 2001-03-06
Ændret ved ekstraordinær generalforsamling 2006-03-14
Ændret ved ekstraordinær generalforsamling 2007-02-27
Ændret ved ekstraordinær generalforsamling 2015-12-19

