Roskilde Airshow

Vedtægter

§1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Roskilde Airshow. Dens hjemsted er Roskilde lufthavn.
§2
Formål
Foreningens formål er at fremme interessen for flyvning gennem afholdelse af
flyveudstillinger og -opvisninger (Airshows), der appellerer til et bredt publikum.
Herudover er foreningens formål at yde økonomisk støtte til Roskilde Flyveklub, såfremt
der gennem foreningens primære aktiviteter skabes mulighed herfor.
§3
Medlemmer
Enhver som er personlig medlem af Roskilde Flyveklub, kan optages som medlem.
Ophør af medlemskab sker ved
- udmeldelse af Roskilde Flyveklub
- udmeldelse, som må ske skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned inden udløb
af et kalenderår
- ved eksklusion hvis et medlem har handlet til skade for foreningens interesser
eller anseelse. Beslutning herom træffes af bestyrelsen. Eksklusionen kan af
medlemmet appelleres til generalforsamlingen
- ved sletning på grund af kontingentrestance. Forpligtelsen til at betale skyldigt
kontingent bortfalder ikke herved.
§4
Hæftelse og fastsættelse af kontingent
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.
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§5
Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.
1 medlem udpeges af og blandt bestyrelsen for Roskilde Flyveklub for en periode på 2 år.
Såfremt dette medlem i valgperioden udtræder af flyveklubbens bestyrelse vælger denne
et nyt medlem for den resterende periode.
2 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer for 2 år ad
gangen således at en afgår efter tur hvert andet år. I første valgperiode vælges et medlem
alene for 1 år af hensyn til denne turnus. Genvalg kan finde sted. Såfremt et
generalforsamlingsvalgt medlem udtræder i valgperioden på grund af manglende
valgbarhed eller af andre grunde, kan bestyrelsen indtil næste generalforsamling supplere
sig selv med et valgbart medlem.
Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen med en
formand, en kasserer og en sekretær.
Forud for hvert Airshow nedsætter bestyrelsen en styregruppe, som skal sikre fordeling af
arbejdsopgaverne til afvikling af Airshowet. Medlemmerne af styregruppen behøver ikke
være medlemmer af hverken foreningen eller RFK.
Bestyrelsesmøder/styregruppemøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen
skønnes nødvendigt.
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden eller
kassereren skal være den ene.
Bestyrelsen kan tildele enkeltmedlemmer af bestyrelsen eller styregruppen økonomisk
prokura, indenfor et af bestyrelsen på forhånd fastsat råderum.
§6
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Inden den 1. februar skal årsrapporten tilsendes
foreningens revisorer, der senest den 15. februar leverer regnskabet til bestyrelsen
forsynet med deres påtegning.
§7
Revision
Til at revidere foreningens bogføring, kasse og regnskaber vælges der på den ordinære
generalforsamling 2 revisorer.
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§8
Generalforsamling
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på samme dag og sted som Roskilde
Flyveklubs generalforsamling – og umiddelbart inden denne. Datoen meddeles via
klubblad, elektronisk eller lignende senest 2 måneder før. Endelig dagsorden samt tid og
sted for generalforsamlingen tilsendes medlemmerne senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller
når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter anmodning herom til
bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Denne indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling, men kun med 8
dages varsel. Indkaldelse skal finde sted senest 6 uger efter at bestyrelsen har modtaget
krav herom.
Genrealforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

§9
Dagsorden for generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
Valg af dirigent
Aflæggelse af årsberetning
Fremlæggele af regnskab
Behandling af forslag
Fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg ag revisorer
Eventuelt
Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 1 måned inden generalforsamlingen.

§ 10
Stemmeret på generalforsamlingen
Ethvert medlem som har været medlem af foreningen i mindst 6 måneder har en stemme
på generalforsamlingen.
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Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan stemme ved mere end 1
fuldmagt.

§ 11
Afstemning på generalforsamlingen
På generalforsamlingen vedtages alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed.
Beslutning om ændring af vedtægterne og om foreningens opløsning kræver, at mindst
halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og at sådanne
beslutninger vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer.
Vedtages sådanne forslag med den nødvendige majoritet, men uden at mindst halvdelen
af medlemmerne er repræsenteret, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling,
hvor forslaget kan vedtages ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af
repræsenterede medlemmer.
§ 12
Opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue Roskilde Flyveklub.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. januar 2009.
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