RFK-KLUBFLY

RFK-KLUBFLY blev etableret ved en stiftende generalforsamling i Roskilde Flyveklub
den 12. september 1988 under navnet Flylej.

VEDTÆGTER
§ 1.
Formål
Formålet med RFK-KLUBFLY er, at hjælpe Roskilde Flyveklubs medlemmer til at flyve
under sikre forhold og til den lavest mulige pris ved at administrere et eller flere fly,
herunder at opnå denne ved at yde flyejerne en nem administration og økonomisk
sikkerhed for brugt flyvetid ved hjælp af RFK-KLUBFLY’s formue.

§ 2.
Medlemskab
1.

Piloter og elever på Roskilde Flyveklubs Flyveskole, som er medlemmer af
Roskilde Flyveklub og af Roskilde Flyveklubs Selvrisikofond, samt flyejere kan
blive medlemmer af RFK-KLUBFLY.

2.

RFK-KLUBFLY’s bestyrelse skal anerkende optagelsen af nye medlemmer.

3.

Medlemskabet kan bringes til ophør:
a.

ved udmeldelse skriftligt eller pr. mail til RFK-KLUBFLY’s bestyrelse,

b.

hvis medlemskab af Roskilde Flyveklub eller Roskilde Flyveklubs
Selvrisikofond ophører,

c.

ved eksklusion, der kan finde sted, hvis medlemmet ikke betaler som
anført i vedtægterne eller bookingreglerne, eller hvis medlemmet ved
forsætlig eller ved grov uagtsom handlemåde ødelægger eller
beskadiger de disponible fly, eller hvis medlemmet udviser en adfærd,
som ville have udelukket optagelse efter bestyrelsens skøn.

d.

såfremt en flyejer trækker sit fly ud af RFK-KLUBFLY.
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4.

Eksklusion, som i givet fald foretages af bestyrelsen og meddeles medlemmet
pr. mail. Eksklusionen kan af medlemmet appelleres til RFK-KLUBFLY’s
generalforsamling, dog ikke med opsættende virkning.

5.

Hvis medlemskabet ophører, refunderes det indbetalte indmeldelsesgebyr ikke.

6.

Medlemskabets ophør fritager ikke for pligten til at betale for foretagne
flyvninger og andre forpligtelser.

§ 3.
Indmeldelsesgebyr

1.

Nye medlemmer indbetaler ved indmeldelse et indmeldelsesgebyr. Dette
fastsættes på generalforsamlingen.

2.

Generalforsamlingen kan beslutte at der opkræves et tillæg til det oprindelige
indmeldelsesgebyr.

§ 4.
Administration
1.

RFK-KLUBFLY ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer
og to menige medlemmer, der alle vælges af og blandt medlemmer af RFKKLUBFLY på den ordinære generalforsamling.

2.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. Formanden og det ene
menige medlem vælges i lige årstal. Genvalg kan finde sted.

3.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før afslutningen af en valgperiode,
supplerer bestyrelsen om fornødent sig selv indtil førstkommende ordinære
generalforsamling.

4.

Bestyrelsen forvalter RFK-KLUBFLY’s midler. Eventuelle renter i forbindelse
med formueanbringelse tilfalder RFK-KLUBFLY.

5.

Beslutninger træffes ved almindelig afstemning. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

6.

Formanden tegner Klubfly i forhold til bank, myndigheder og tredjemand.

7.

Der ydes ikke vederlag til bestyrelsens medlemmer.

8.

Administrationen af flyvningerne varetages af en administrator, der ikke
behøver at være medlem af bestyrelsen. Administrator kan påligne gebyrer,
som fastsættes af generalforsamlingen.
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9.

Bookingerne administreres af en bookingadministrator, der ikke behøver at
være medlem af bestyrelsen.
§ 5.

Generalforsamling
1.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling samtidigt med indkaldelse til
Roskilde Flyveklubs ordinære generalforsamling.

2.

RFK-KLUBFLY’s ordinære generalforsamling afholdes på samme dag som
Roskilde Flyveklubs ordinære generalforsamling, men før denne.

3.

På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
f.
g.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af årsberetning.
Fremlæggelse af regnskab.
Fastsættelse af gebyrer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Indkomne forslag.
Valg af revisor.
Eventuelt.

4.

På generalforsamlingen fremlægges det af bestyrelsen for RFK-KLUBFLY efter
foretagen regnskabsrevision underskrevne regnskab.

5.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
fornødent, eller når mindst 20% af medlemmerne skriftligt har fremsat
begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål, som ønskes
behandlet. Generalforsamling kan i så tilfælde afholdes efter samme
retningslinjer som i RFK.

6.

På generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem en stemme. Der kan
stemmes ved fuldmagt.

7.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf.
dog § 8, stk. 2.

§ 6.
Booking af fly
1.

Bestyrelsen udarbejder løbende reglerne for booking af fly.

2.

Reglerne for booking af fly offentliggøres på RFK's hjemmeside.

3.

Booking af fly forudsætter at medlemmet er registreret som foreskrevet i
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bookingreglerne.
4.

Ved manglende overholdelse af bokingreglerne, kan der pålægges et gebyr,
som fastsættes af generalforsamlingen.

§ 7.
Forholdet til flyejerne
1.

Det forudsættes, at flyejer er medlem af RFK-KLUBFLY.

2.

Afregningsprisen til flyejer fastsættes efter forhandling mellem denne og
formanden.

3.

Der afregnes for månedens afholdte flyvninger senest den 15. i den følgende
måned eller den første bankdag derefter.

4.

RFK-KLUBFLY indestår med sin formue som sikkerhed for flyenes afregning.

5.

Flyene er flyejers ejendom og disse bærer det fulde ansvar for flyene, deres
vedligeholdelse og opbevaring.

§ 8.
Ophævelse
1.

RFK-KLUBFLY kan kun ophæves på en generalforsamling i Roskilde
Flyveklub, og kun hvis RFK-KLUBFLY’s medlemmer i forvejen på en generalforsamling er blevet enige om ophævelse.

2.

Indstilling om ophævelse kræver, at der ved generalforsamlingen i RFKKLUBFLY er 3/4 majoritet for denne indstilling.

3.

RFK-KLUBFLY’s formue overgår i tilfælde af ophævelse til Roskilde Flyveklub,
idet dog udestående med ejerne af de disponible fly skal dækkes forud.

4.

Ejerne af de disponible fly kan ikke rejse økonomiske krav over for Roskilde
Flyveklub.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i RFK-KLUBFLY den 26.3.2009
med ændringer 2018 (specifikt er medlemsblad udgået) og 2019
(tegningsregler) og 2020 (sikkerhed og gebyr for manglende overholdelse af
bookingreglerne) og 2021 Mailbesked udgår og i dagsordenen indsættes
Indkomne forslag.
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