Vedtægter for Faldskærmsklubben West Jump.
§1. Navn og Hjemsted
1. Klubbens Navn er Faldskærmsklubben West Jump.
2. Klubben hører hjemme på Skive Lufthavn, 7840 Højslev.
3. Klubben er medlem af Skive flyveklub, som driver Skive Lufthavn

§2. Organisation
Klubben er opbygget med
1. Generalforsamling § 10
2. Bestyrelse § 8
3. Medlemmer § 4

§3. Klubbens formål
1. Klubbens formål er at drive faldskærmssport og ved sit virke at fremme faldskærmssporten i
Danmark.
2. Klubben er en ikke-religiøs og upolitisk forening.
3. Klubben søger at opfylde sit formål, ved at arrangere faldskærmsstævner og uddanne
nye faldskærmsspringere, instruktører og materielkyndige samt afholde og deltage i
konkurrencer på højt plan.

§4. Medlemskab
Som medlem kan optages enhver der viser interesse for faldskærmssporten og ved sit virke fremmer
denne. Medlemmer som flytter fra anden klub skal først godkendes af formanden eller kassereren.
1. Det er muligt at være aktiv medlem i West Jump uden DFU medlemskab, hvis medlemmet
er DFU medlem igennem anden klub.
2. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er
kontingent frie.
3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer der i mindst 4
måneder har været medlem af klubben og som ikke er i kontingent-restance. Der kan
ikke stemmes pr. fuldmagt.
4. Medlemmer der ikke har betalt deres kontingent senest 2 måneder efter udsendelse af
indbetalingskort jf. § 5 punkt 2, betragtes som udmeldte af klubben og dermed også af
Dansk Faldskærms Union (DFU). Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som
nyt medlem m.h.t. stemmeret og valgbarhed.
5. Medlemmer der er i anden restance til klubben kan af bestyrelsen udmeldes, hvis der ikke
inden 8 dage efter skriftlig henvendelse (girokort) fra kassereren, er indløst samtlige
gældsposter overfor klubben
6. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske løbende.
7. Medlemmer, der i ord og/eller handling modarbejder Faldskærmsklubben West Jump’s
interesser, eller bryder gældende regler og love, kan af bestyrelsen ekskluderes af
klubben. Aktiviteter som f.eks. politisk og religiøs agitation eller hvervning henhører
under denne kategori jf. § 3, punkt 2. Der kan i mildere tilfælde tildeles advarsler.
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§5. Kontingent.
1. Generalforsamlingen fastsætter de gældende kontingentsatser.
2. Kontingentet betales enten for en periode á 3 måneder eller en periode af 1 år.

§6. Bestyrelse.
1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og
forvalter dens midler. Heraf skal minimum 3 have DFU medlemskab igennem West
Jump. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af DFU.
2. Bestyrelsen består af hhv. formand, kasserer, næsteformand samt 2 bestyrelses
medlemmer. Kasserer funktionen kan dog varetages udenfor bestyrelsen efter retningslinjer
der sikrer bestyrelsens kontrol med alle udbetalinger
3. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 4, punkt 4, og
som derudover er fyldt 18 år og er personligt myndige. Der kræves endvidere
personligt fremmøde på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan dog i
undtagelsestilfælde dispensere herfra.

§7. Valg til bestyrelsen.
1. Der er direkte valg til de enkelte poster, jf. § 6, punkt 2.
2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen, suppleanter ligeledes for 1 år ad gangen.
Dog bør hele bestyrelsen ikke udskiftes på en gang.
3. Valget sker ved afstemning på den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt
relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning, vedrørende de
pågældende, blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I
tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.
4. Der vælges 2 suppleanter ved direkte valg til hhv. 1. suppleant og 2. suppleant.
5. Ved indkaldelse af en suppleant, indtræder denne i det afgående medlems funktion.
6. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan
bestyrelsen supplere sig selv, indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

§8. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsens varetager følgende opgaver:
1. Klubbens interesser.
2. Forbindelse til DFU samt andre faldskærmsklubber.
3. Klubbens indkøb af materiel.
4. Tilrettelæggelse af uddannelse og springmæssig virksomhed indenfor klubben.
5. Kontakt til Skive Idrætssamvirke (SIS).
6. Samarbejde med Skive Flyveklub/ Skive Lufthavn.

§9. Springvirksomhed
1. Klubben er til enhver tid underkastet de vedtægter og bestemmelser som er fastsat af DFU og
Trafikstyrelsen vedrørende deltagelse i spring og opnåelse af certifikater.
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§10. Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling.
1. Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned.
2. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker skriftligt senest en måned forud.
Indkaldelse sker direkte pr. brev eller e-mail
3. For en ordinær generalforsamling gælder følgende:
1) Medlemmer må ikke være i restance for at være stemmeberettigede.
2) Beslutninger vedtages med almindeligt stemmeflertal.
3) Procedure for vedtægtsændringer se §11
4. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.
5. Revisorerne skal revidere klubbens regnskab skriftligt senest 14 dage før den ordinære
generalforsamling.
6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen.
7. Dagsorden ved ordinær generalforsamling:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed.
3) Formandens beretning.
4) Kassererens beretning.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6) Valg af to revisorer.
7) Valg af delegerede til DFU repræsentantskabsmøde.
8) Fastsættelse af medlemsbidrag.
9) Behandling af indkomne forslag.
10) Eventuelt.

§11. Vedtægtsændringer
1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§12. Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det, eller mindst ¼ af
klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt har anmodet derom.
2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt (post eller e-mail) senest 14
dage før generalforsamlingens afholdelse.
3. Dagsorden ved ekstraordinær generalforsamling:
1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed.
3) Behandling af den sag der ligger til grund for den ekstraordinære generalforsamling.
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§13. Økonomi.
1. Regnskabsåret går fra januar til december.
2. For klubbens forpligtigelser hæfter kun klubbens formue og ikke medlemmerne personligt.
3. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast
ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§14. Opløsning af klubben
1. Klubben kan kun opløses ved 2/3 majoritet på en ekstraordinær generalforsamling og
klubbens midler fordeles da efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §3
fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af
formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
OVENSTÅENDE VEDTÆGTER VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 23.
NOVEMBER 1970.

Sidst revideret på den ekstraordinære generalforsamling d. 31. oktober 2015.
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