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 motorflyveklub, Dansk Faldskærms Union og Skive Idrætssamvirke.

§2. Organisation
Klubben er opbygget med
1. Medlemskab § 5
2. Generalforsamling § 10
3. Bestyrelsen § 12

§3. Klubbens formål
1. Klubbens formål er at drive faldskærmssport og ved sit virke at fremme faldskærmssporten i Danmark.
2. Klubben er en ikke-politisk og ikke-religiøs forening.
3. Klubben søger at opfylde sit formål ved at arrangere faldskærmsstævner og uddanne nye
faldskærmsspringere, instruktører og materiel kyndige samt afholde og deltage i konkurrencer på højt
plan.
4. For at opfylde klubbens formål er det foreningens hensigt at motivere medlemmerne til at engagere sig
og tage et medansvar i foreningen med henblik på at skabe en klubånd, der er båret af sammenhold og
samarbejde.

§4. Spring virksomhed
1. Klubben er til enhver tid underlagt de vedtægter og bestemmelser, som er fastsat af DFU og
Trafikstyrelsen vedrørende deltagelse i spring og opnåelse af certifikater.
2. Enhver træning og ophold i West Jump foregår på det enkelte medlems og den enkelte gæsts eget
ansvar.

§5. Medlemskab
1. 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. Se §6
2. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 3 måneder har
været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.
3. Medlemmer, der er i kontingentrestance, kan 8 dage efter skriftlig henvendelse fra
kassereren/medlemsansvarlige udmeldes af Faldskærmsklubben West Jump og dermed også af Dansk
Faldskærms Union (DFU). Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem m.h.t.
stemmeret på generalforsamling.
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4. Medlemmer, der er i anden restance, såsom manglende betaling for spring, mad og drikke,
merchandise eller lign. gæld til klubben, kan af bestyrelsen, efter skriftlig henvendelse fra bestyrelsen
eller medlemsansvarlig, udelukkes fra spring indtil gældsposterne er betalt.
5. Det er medlemmernes eget ansvar at opretholde korrekt bopælsadresse og e-mailadresse overfor
medlemsansvarlige.

§6. Indmeldelse / Overflytning / Genindmeldelse
Indmeldelse i Faldskærmsklubben sker ved elektronisk indmeldelse eller ved udfyldelse af medlemsblanket i
klubben. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
Ønskes der overflytning fra anden klub, skal dette ske med begge klubbers accept og kan kun ske ved udgangen
af et kvartal. DFU’s kontor skal modtage overflyttelse blanket i udfyldt stand inden udgangen af det kvartal,
hvor klubskiftet ønskes.
Genindmeldelse foretages af en 1’er i DFU’s medlemssystem.

§7. Udmeldelse
Udmelding kan ske ved henvendelse til medlemmer@westjump.dk eller skriftlig henvendelse til bestyrelsen én
måned inden indeværende periodes udløb. Medlemskabet og dermed også pligten til at betale kontingent
ophører først, når man aktivt har meldt sig ud. Dog kan bestyrelsen og medlemsansvarlig udmelde medlemmer
i tilfælde af kontingentrestance.
Ved udmelding afregnes alle gældsposter.

§8. Eksklusion
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.
Eksklusion kan ligeledes ske, hvis medlemmet tidligere har fået en skriftlig advarsel.

§9. Kontingent
1. Generalforsamlingen fastsætter de gældende kontingentsatser og evt. fritagelse.
2. Kontingentet betales enten for en periode af 3 måneder eller en periode af 1 år.
2.1. Første medlems periode varer fra indmeldingsdato og til og med sidste dag i den måned, hvor
man har været medlem af klubben i 3 hele måneder. Herefter fortsætter medlemskabet med
forlængelse i perioder af 3 måneder, således at perioder starter d. 1. i en måned og slutter den
sidste dag i måned. (eks. hvis du melder dig ind d. 17. januar gælder kontingent perioden fra
1. februar til 31. april).
2.2. Efter ønske kan man overgå til årskontingent. Ved overgang til årskontingent afregnes evt.
resterende del af året sammen med kommende års kontingent, såfremt der er mindre end 4
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måneder tilbage af indeværende år, beregnet fra den dato hvor aktuel kontingentperiode
udløber.
2.3. Ønskes kontingentperiode på 1 år, gælder perioden fra 1. januar til 31. december.
3. Kontingent opkræves 1 måned før udløb af sidste kontingent periode.
4. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Såfremt dette ikke er sket henvises
der til § 5. Punkt 3.

§10. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt,
uden hensyn til de fremmødtes antal. Se § 5 Medlemskab.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker skriftligt pr. e-mail senest en måned forud.
Almindeligt stemmeflertal gælder på nær beslutninger vedr. §5 og §20.
Valg til bestyrelse skal foregå skriftligt.
Andre afstemninger skal, såfremt et medlem ønsker det, være skriftlig.
Revisorerne skal revidere klubbens regnskab skriftligt senest 14 dage før den ordinære
generalforsamling.
7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne i skriftlig form via mail
senest 4 dage før generalforsamlingen.
8. Dagsorden ved ordinær generalforsamling:
8.1.
Valg af dirigent og referent. (Referent oplæser det refererede efter hvert punkt)
8.2.
Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed
8.3.
Formandens beretning
8.4.
Kassererens beretning og fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
8.5.
Valg af kasserer
8.6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8.6.1.
Valg af formand
8.6.2.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
8.6.3.
Valg af 2 suppleanter
8.7. Valg af 2 revisorer
8.8. Valg af 1 delegerede til DFU-repræsentantskabsmøde
8.9. Fastsættelse af medlemskontingent
8.10. Behandling af indkomne forslag
8.11. Valg af årets medlem
8.12. Eventuelt
9. Dirigent, referent og formand underskriver beretninger og referat. Bestyrelsen synliggør referat på
hjemmeside umiddelbart efter generalforsamlingen og evt. vedtægtsændringer sendes til DFU
indenfor 14 dage.
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§11. Valg til bestyrelsen
1. Valgbare til bestyrelsen er alle personer, som er fyldt 18 år og er personligt myndige. Der kræves
endvidere personligt fremmøde på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan dog undtagelsesvis
dispensere herfor f.eks. grundet sygdom.
2. Der er direkte valg til formandsposten og kassererposten.
3. Derudover vælges de øvrige medlemmer ved simpelt flertal, dog jf. §12 punkt 5.
4. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år, suppleanter ligeledes.
6. Valget sker ved afstemning på den ordinære generalforsamling. Se §10 punkt 3 og 4. Der laves skriftlig
oversigt over de opstillede kandidater. Der afgives en stemme for hver post, der skal besættes. Ved
stemmelighed foretages fornyet afstemning, vedrørende de pågældende, blandt de tilstedeværende
stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.
7. Der vælges 2 suppleanter ved direkte valg til hhv. 1. suppleant og 2. suppleant. a. Den suppleant, der
får flest stemmer er valgt som 1. suppleant. Den der får næstflest stemmer er valgt som 2. suppleant.
Ved stemmelighed afgøres det ved lodtrækning.
8. Fratræder et bestyrelsesmedlem i årets løb, konstitueres bestyrelsen på ny af sin midte inkl.
suppleanten til den vakante plads.
9. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen
supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

§12. Bestyrelsen
1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
2. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden under overholdelse af vedtægterne. Bestyrelsen er kun
beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til
stede. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
4. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger
forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
5. Bestyrelsen består af 5 personer, heraf skal minimum 3 være medlem i Faldskærmsklubben West
Jump.
5.1. Formand, Næstformand, 3 bestyrelsesmedlemmer.
6. Kassererens funktion kan varetages af et bestyrelsesmedlem. Kassererens funktion kan ligeledes
varetages af en uden for bestyrelsen efter retningslinjer, der sikrer bestyrelsens kontrol med alle
udbetalinger.

§13. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsens varetager følgende opgaver:
1. Klubbens interesser, jf. vedtægterne.
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2. Have indsigt i overordnede regler og retningslinjer for drift af og tilskud til en forening. Dette for at
sikre overholdelse af gældende retspraksis og bevare tilskudsberettigelse.
3. Forbindelse til DFU samt andre faldskærmsklubber.
4. Klubbens indkøb af materiel.
5. Tilrettelæggelse af uddannelse og spring virksomhed indenfor klubben.
6. Kontakt til Skive Idrætssamvirke (SIS).
7. Kontakt til Drift-gruppen / Skive Lufthavn.

§14. Årets medlem
1. Årets medlem indstilles mundtligt på generalforsamlingen.
2. Årets medlem indstilles for ekstraordinært indsats/engagement i det forgangne år.

§15. Vedtægtsændringer
1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning umiddelbart efter afslutningen og underskrift af
referat, på den generalforsamling, de vedtages på.
3. Ændrer DFU sine vedtægter, kan bestyrelsen umiddelbart ændre West Jump’s vedtægter, så de er i
overensstemmelse med de af DFU udgivne. Ændringer skal snarest efter ændring tilgå medlemmerne
skriftligt.

§16. Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller enten 20 eller ¼ af
klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt har anmodet derom.
2. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling sker skriftligt pr. e-mail senest en måned forud
dagsordenen sendes med.
3. Dagsorden ved ekstraordinær generalforsamling:
3.1.
Valg af dirigent og referent.
3.2.
Godkendelse af den ekstraordinære generalforsamlingens lovlighed.
3.3.
Behandling af den sag der ligger til grund for den ekstraordinære generalforsamling.
3.4.
Dirigent, referent og formand underskriver referat. Bestyrelsen synliggør referat på
hjemmeside og evt. vedtægtsændringer sendes til DFU indenfor 14 dage.

§17. Økonomi
1.
2.
3.
4.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
For klubbens forpligtelser hæfter kun klubbens formue og ikke medlemmerne personligt.
Medlemsansvarlig, udpeget af formanden, har mulighed for at se bevægelser på klubbens konti.
Lån, køb, salg og pantsætning:
4.1.
Lån, køb, salg på mindre end 10.000 kr. skal godkendes af formanden
4.2.
Lån, køb, salg på mellem 10.000 kr. - 100.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen
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4.3.

Lån, køb, salg, pantsætning på over 100.000 kr. samt køb og salg af ejendom skal godkendes af
generalforsamling.

§18. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren
skal hvert år i januar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§19. Tegning og hæftelse
1. Foreningen tegnes udadtil af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.
2. Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler
foreningen.

§20. Opløsning af klubben
1. Klubben kan kun opløses ved 2/3 majoritet, af de stemmeberettigede medlemmer, på en
ekstraordinær generalforsamling, og klubbens midler fordeles da efter generalforsamlingens nærmere
bestemmelse.
2. 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.

§21. Andre bestemmelser
I tilfælde af at myndighederne udsteder retningslinjer for forsamlingsforbud eller har retningslinjer, der
ikke opfordrer til større forsamlinger, kan foreningens bestyrelse beslutte at generalforsamling foregår via
elektroniske medier. Det påhviler bestyrelsen at sikre, medlemmer der ønsker det, mulighed for at deltage.
Dirigenten kan fravælge § 10 punkt 4 og punkt 5.
I alle tilfælde påhviler det dirigenten at sørge for synlighed af det, der stemmes om og metode for
afstemning.
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