
Vedtægter for 
 

 



1. Stiftelse og formål 
 

a. Klubben er stiftet 25.11.2003 i Brædstrup under navnet Østjyllands Faldskærms 
Klub (Horsens Samsø Efterskole Brædstrup). Klubben har hjemsted i Ikast-Brande 
kommune og er tilhørende på Ejstrupholm flyveplads. 

 
b. Klubben har til formål at give begyndere uddannet på Samsø efterskole og 

Østjyllands Faldskærms Klub mulighed for forsat springvirksomhed og uddannelse, 
samt skabe rammerne for deltagelse i konkurrencer og stævner for erfarne springere. 

 
Klubben skal se det som en opgave at udbreder kendskabet til faldskærmssporten 
gennem opvisninger, oplysende virksomhed og uddannelse. Dette sker ved kontakt 
til skoler og uddannelsessteder i det Østjydske område. 
 

c. Klubben opretholder de forbindelser, der måtte være nødvendig for at opfylde 
formålsparagraffen. 

 
d. Klubben er medlem af Dansk Faldskærms Union (DFU) 

 
2. Medlemskab 

 
a. Anmodning om medlemskab sker skriftligt til bestyrelsen (på DFU indmeldelse 

skema) 
 
b. Der kan efter bestyrelsens bestemmelse optages passive medlemmer. 

 
c. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udgangen 

ved udgangen af en kontingentperiode (kvart kalenderår). 
 

d. Restancer kan medføre udmeldelse af klubben med fortabelse af rettigheder til alt 
faldskærmsaktivitet i Danmark og udlandet. 
Kvittering for sidste indbetalte kontingentperiode tjener som medlemsbevis. 

 
 
3. Klubbens ledelse 
 

a. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 
 
b. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i 1. kvartal. 

Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel i klubbladet. 
Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
fremsendes skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
Bestyrelsen udsender dagsorden, samt indkomne forslag og regnskab senest 8 dage 
før generalforsamlingen. 

 



c. Generalforsamlingen har følgende dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af fuldmagter (max 1 pr. medlem) 
3. Aktivitetsberetning 
4. Økonomisk beretning (Godkendelse af regnskab) 
5. Indkomne forslag 
6. Fastlæggelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (skriftlig) 

a. Ulige år 3 (Genvalg kan finde sted) 
b. Lige år 2 (Genvalg kan finde sted) 

 
c. 1 suppleant (genvalg kan finde sted) 

 
d. 1 revisor (genvalg kan finde sted) 

 
8. Bestyrelsens plan for det kommende år 
9. Eventuelt 

 
 
d. Når 75 % af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, er generalforsamlingen 

beslutningsdygtig. 
 
e. Afstemning sker ved almindelig stemmeflertal. 

 
f. Der føres beslutningsreferat over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. 

 
4. Bestyrelsen 
 

a. Bestyrelsen består af 5 personer, der konstituerer sig med formand, næstformand, 
sekretær og kasserer. (Sekretær og kasserer kan dog vælges uden for bestyrelsen) 

 
b. I tilfælde af stemmelighed ved behandlingen af et dagsordenpunkt. Er formandels 

stemme afgørende. 
 

c. Bestyrelsen mødes mindst 1 gang i kvartalet. Bestyrelsen bestemmer selv sin 
forretningsorden. 

 
d. Bestyrelsen har pligt til at holde medlemmerne orienteret om sit virke. 
 

5. Økonomi 
 

a. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
b. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage kreditter til klubbens normale drift. Dog 

aldrig mere end klubbens indre værdi. (Status i regnskabet) Kreditter på over 
klubbens indre værdi, skal godkendes på generalforsamlingen eller ekstraordinær 
generalforsamling. 



 
c. Kontingent opkræves kvartalvis/helårligt evt. via PBS 

 
d. Klubbens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

(Regnskabet skal være afsluttet 1 marts) 
 

e. Formanden og kasseren er i fællesskab tegningsberettigede på bestyrelsens vegne. 
 

6. Særligt 
 

a. Medlemmer dyrker faldskærmssporten på eget ansvar, og kan ikke gøre 
erstatningskrav over for klubben. 

 
b. Klubben kan kun opløses på en ordinær generalforsamling hvis 75 % af 

medlemmerne ønsker af de stemmeberettigede stemmer for. På ekstraordinær 
generalforsamling med almindelig stemmetal. 

 
c. Ved klubbens evt. ophør omsættes klubbens aktiviteter. Overskuddet bruges på et 

landsdækkende stævne i samråd med DFU. 
 

d. Vedtaget på medlemsmøde i Brædstrup, den 25.11.03. Revideret på 
generalforsamling 21.03.15. Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 
3.7.15. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 3.juli 2015 

 
 


