
Vedtægter for Svæveflyvernes UL-flyveklub 
 

§1. Navn og hjemsted 
Foreningens navn er ”Svæveflyvernes UL-flyveklub” (SULF). Foreningen er hjemmehø-

rende i Herning kommune.  

 

§2. Formål 
Foreningens formål er: 
 

 At støtte og fremme den UL-flyvning, der foregår i klubber tilknyttet Dansk Svæveflyver 

Union på UL-svævefly, selvstartende UL-svævefly, UL-motorsvævefly til rejsebrug (UL- 

TMG) samt rorstyrede UL-fly, herunder UL-fly der anvendes som slæbefly i svæveflyve-

klubberne. 

 At støtte og organisere konkurrenceflyvning med UL-fly. 

 At arbejde for bedst mulige kasko- og ansvarsforsikringsordninger for fly ejet af klubben 

eller dens medlemmer. 

 
§3. Samarbejde med andre organisationer 
Foreningen er integreret i Dansk Svæveflyver Union (DSvU) og via en samarbejdsaftale i Dansk 

UL-flyver Union (DULFU) og er endvidere tilknyttet disses nationale og internationale organisa-

tioner, såsom Kongelig Dansk Aeroklub (KDA), og Danmarks Idræts Forbund (DIF), Europe 

Airsports m.fl.. 

 
§4. Organisatorisk opbygning 
a. Generalforsamlingen 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. (Se § 6) 

b. Bestyrelsen 

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der vælges på foreningens 

generalforsamling.  

Til UL-bestyrelsen kan kun vælges medlemmer af foreningen.  

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en uddannelsesansvarlig, en materielansvarlig, en 

kasserer samt et menigt bestyrelsesmedlem. Formanden vælges for ét år ad gangen, medens øvrige 

bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I foreningens første år er to af bestyrelsesmed-

lemmerne dog kun valgt for et år frem til første generalforsamling. 

Dansk Svæveflyver Unions valgte interne revisor reviderer foreningens regnskab. 
 

Foreningens sekretariatsfunktion varetages af Dansk Svæveflyver Unions sekretariat. 

 
§5. Medlemskab 
Som medlem af foreningen kan optages medlemmer af Dansk Svæveflyver Union, som flyver, 

ønsker at flyve eller interesserer sig for UL-flyvning i svæveflyveklubberne. 

Enhver pilot med rettighed til at flyve UL-fly er, hvis han/hun udøver sin rettighed, pligtig til at 

være medlem af foreningen, medmindre han/hun igennem en anden klub/forening er medlem af 

DULFU. Foreningen er berettiget til at ekskludere medlemmer, som overtræder foreningens ved-

tægter, gældende love for luftfart eller bestemmelser og anvisninger udstedt af Trafikstyrelsen. 

Eksklusion efter denne regel kan af medlemmet rejses til behandling på den næstfølgende general-

forsamling, der herefter tager endelig stilling til eksklusionen. 

Medlemskab af foreningen ophører uden yderligere varsel ved kontingentrestance udover 3 må-

neder. Mindst en måned forud for en sådan eksklusion skal medlemmet have modtaget en ryk-

kerskrivelse fra foreningen. Det skal af rykkerskrivelsen fremgå, at medlemmet ekskluderes, 

hvis restancen ikke betales. 

 

 



§6. Generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling afholdes i tilslutning til DSvUs repræsentantskabsmøde hvert år i 

marts måned. Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes med mindst tre ugers varsel til forenin-

gens medlemmer. Indkaldelsen kan med gyldig virkning udsendes pr. elektronisk post til den adres-

se, som medlemmet har oplyst til foreningen. 

Indkaldelsen skal indeholde HB’s forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde senest to uger før ge-

neralforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen udsender beretning, regnskab og forslag senest 8 dage før 

generalforsamlingen. Ethvert medlem, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. 

Stemmer kan afgives via fuldmagt på generalforsamlingen. 
Alle afstemninger foregår ved simpel stemmeflerhed. Vedtægtsændringer skal dog vedtages med 

2/3 majoritet, og mindst halvdelen af de stemmeberettigede skal være til stede eller repræsenteret 

ved fuldmagt. 

Opnås der 2/3 majoritet ved afstemning om vedtægtsændringer, uden at mindst halvdelen af de 

stemmeberettigede er repræsenteret, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling jfr. ved-

tægterne, hvor vedtægtsændringen afgøres ved simpel stemmeflerhed. 

Skriftlig afstemning finder sted, såfremt blot ét tilstedeværende medlem forlanger det. 

Følgende dagsorden skal behandles på den ordinære  generalforsamling: 

 
1. Registrering af de stemmeberettigede 

2. Valg af dirigent 

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse samt budget 

5. Behandling af indkomne forslag og fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Eventuelt 

 
Der udfærdiges et referat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og den afgående 

formand. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af 
foreningens medlemmer ønsker det. Ønsket skal ledsages af formålet med den ekstraordinære gene-

ralforsamling og forslag til dagsorden. Indkaldelse skal ske senest 6 uger efter formandens modta-

gelse af lovligt ønske herom og fremsendes vedlagt dagsorden til medlemmerne med mindst tre 

ugers varsel. 

 

§7. Økonomi 

Til foreningens administration betaler medlemmerne det af generalforsamlingen fastsatte kontin-

gent.Kontingentet forfalder til betaling én gang årligt pr. 1. januar for et helt kalenderår.  

Ved indmeldelse i foreningen beregnes der et forholdsmæssigt kontingent for perioden frem til 

førstkommende 31. december, dog minimum for hele kvartaler. Kontingentet er forfaldet til beta-

ling på indmeldelsesdatoen.  

Ved udmeldelse i løbet af et kalenderår refunderes der ikke kontingent. Ved genindmeldelse før 

3 år fra seneste udmeldelse, opkræves kontingent for et helt kalenderår. 

 

§8. Regnskab 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af kassereren og forelægges 

senest den 15. februar foreningens revision, der reviderer regnskabet, bekræfter tilstedeværelsen af 

foreningens aktiver og forsyner regnskabet med en revisionspåtegning og underskrifter. 

Det reviderede regnskab og budget fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 



Foreningens første regnskabsår løber fra 1. januar 2016 til 31. december 2016.  

 

§9. Tegning 

Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Køb, salg og pantsætning af fast 

ejendom må kun finde sted efter en generalforsamlingsbeslutning. 

 
§10. Uforudsete forhold 
Indtræffer der forhold, som ikke er forudset i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at handle 

efter sit bedste skøn med ansvar overfor generalforsamlingen. 

 
§11. Opløsning af foreningen 
Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær 

generalforsamling. Til beslutningsdygtighed kræves at 2/3 af foreningens medlemmer er til stede eller 

repræsenteret ved fuldmagt, og forslaget vedtagelse kræver, at ¾ af de afgivne stemmer for forslaget. 

Opnås et sådant flertal uden at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraor-

dinær generalforsamling i henhold til vedtægterne, hvor beslutningen om foreningens opløsning kan 

træffes med ¾ af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til 

stede. 

På den ekstraordinære generalforsamling skal der træffes bestemmelse om, hvorledes foreningens 

midler skal disponeres. Dette spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed. Klubbens formue skal 

herefter tilfalde Dansk Svæveflyver Union, der skal anvende formuen til beslægtede formål – evt. ved 

overdragelse af formuen til andre organisationer, hvis formålsparagraf indeholder bestemmelser 

om at fremme beslægtede forhold. 
 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den     /      2015 

 

Dirigent      Formand 

 

 

Som UL-bestyrelse er følgende foreslået på den stiftende generalforsamling: 

Formand (1 valgperiode):  Ole Gellert Andersen 

Næstformand (2 valgperioder): Jørgen Legind 

Uddannelsesansvarlig (2 valgperioder): Helge Hald 

Materielansvarlig (2 valgperioder): Freddy Vincent Andersen 

Kasserer (1 valgperiode):  Lisette S. Bertelsen 

Bestyrelsesmedlem (1 valgperiode): Bent Karlsson 

 


