
VEDTÆGTER FOR AKTIV-GRUPPEN I FYNS FLYVEKLUB 
MOTORFLYVEAFDELINGEN 

 
 

§1: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL  
Stk. 1: Navnet er AKTIV-gruppen, Fyns Flyveklub, Motorflyveafdelingen. 
 
Stk. 2: AKTIV-gruppens hjemsted er det for Fyns Flyveklub, Motorflyveafdeling til enhver tid værende 
hjemsted. 
 
Stk. 3: AKTIV-gruppen erhverver fly på andele med det formål, at give nye piloter en billig uddannelse, samt 
uddannede piloter en mulighed for at vedligeholde uddannelsen på en billig måde. 
 
 
§2: OPTAGELSE AF MEDLEMMER 
Stk. 1: Medlemsoptagelse finder sted efter indbetalt andel samt efter tiltrædelse af nærværende vedtægter 
med betalingsforskrift og driftsforskrift. Medlemskab af Fyns Flyveklub Motorflyveafdeling eller Beldringe 
Flyveklub er en betingelse for optagelse i AKTIV-gruppen. 
 
Stk. 2: Som aktive medlemmer regnes enkeltpersoner med erhvervet andel i AKTIV-gruppens fly, og hermed 
stemmeret og flyveret. 
 
Stk. 3: AKTIV-gruppen kan optage passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke flyveret på flyvepuljen 
og betaler ikke kontingent. 
 
Stk. 4: Man har en stemme pr. medlem. 
 
 
§3: KONTINGENT OG BETALING 
Stk. 1: Størrelsen af andelene i AKTIV-gruppens grundfond og af efterfølgende andele i de enkelte fly 
fastsættes ved vedtagelse af en af gruppeledelsen fremlagt betalingsforskrift hvert år på årsmødet ved 
simpelt stemmeflertal i AKTIV-gruppen. 
Gruppeledelsens forslag til betalingsforskrift fremsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til 
årsmødet. 
 
Stk. 2: Kontingent, gebyrer o.l., der altid mindst skal dække fællesudgifter, fastsættes efter indstilling fra 
gruppeledelsen i den fremlagte betalingsforskrift, jvf. stk. 1. 
 
Stk. 3: Betalinger skal ske til fastsat frist. Overskrides denne, betales rykkergebyr kr. 15,-, som tilfalder 
AKTIV-gruppens drift. 
 
Stk. 4: Manglende betaling vil automatisk medføre tab af flyveret, med mindre der forinden er truffet skriftlig 
aftale med gruppeledelsen. 
 
 
§4: AKTIV-GRUPPENS LEDELSE 
Stk. 1: AKTIV-gruppen ledes af en gruppeledelse på 5 personer. Disse varetager AKTIV-gruppens interesser 
og forvalter dens midler med referat til motorflyveafdelingens betyrelse. Gruppeledelsen vælges på det 
ordinære årsmøde, ved simpelt stemmeflertal blandt gruppens stemmeberettigede medlemmer, for et 
tidsrum af et år. Genvalg kan finde sted. 
 
Stk. 2: Gruppeledelsen kan kun vælges blandt aktive medlemmer. 
 



Stk. 3: Gruppeledelsen konstituerer sig selv på første ledelsesmøde efter årsmødet med formand, sekretær, 
kasserer, materialemand og bookingmand. 
 
Stk. 4: Alle beslutninger bør træffes i fuld enighed inden for Gruppeledelsen. Opnås der ikke fuld enighed, 
træffes der afgørelse af AKTIV-gruppens stemmeberettigede medlemmer ved simpelt stemmeflertal på et 
dertil indkaldt ekstraordinært årsmøde.  
 
 
§5: REGNSKAB 
Stk. 1: AKTIV-gruppens regnskaber regnes fra 1. januar. 
 
 
§6: ÅRSMØDE 
Stk. 1: Årsmødet er den højeste myndighed i AKTIV-gruppen. Årsmødet afholdes hvert år i 2. kvartal efter 
skriftlig indkaldelse af medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid, sted samt 
dagsorden for årsmødet. 
 
Stk. 2: Forslag, der ønskes taget op på årsmødet, skal være formand eller sekretær i hænde senest 10 dage 
før årsmødet. 
 
Stk. 3: Ekstraordinært årsmøde afholdes, når gruppeledelsen - eller mindst ¼ af AKTIV-gruppens 
medlemmer - skriftligt anmoder herom med fremlæggelse af spørgsmål, der ønskes behandlet. 
 
Stk. 4: Det ekstraordinære årsmøde indkaldes efter reglerne for det ordinære årsmøde. Indkaldelse skal 
finde sted senest 14 dage efter modtaget gyldigt krav herom. 
 
Stk. 5: På det ordinære årsmødes dagsorden skal følgende punkter behandles: 
1: Valg af dirigent og referent. 
2: Formandens beretning 
3: Kasserer fremlægger regnskab og budget - herunder timepris og kontingent til godkendelse 
4: Behandling af indkomne forslag 
5: Vedtagelse af driftsforskrift 
6: Vedtagelse af betalingsforskrift 
7: Valg af gruppeledelse 
8: Valg af revisor 
9: Eventuelt 
 
Stk. 6: På årsmødet afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal i henhold til AKTIV-gruppens 
vedtægter. 
 
Stk. 7: Ændringer i AKTIV-gruppens vedtægter kan kun ske efter vedtagelse med 2/3 flertal blandt de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 hinanden følgende gruppemøder indkaldt med mindst 14 
dages varsel og med mindst 1 måneds mellemrum. 
 
 
§7: UDTRÆDEN AF AKTIV-GRUPPEN 
Stk. 1: Udtræden af gruppen sker ved henvendelse til AKTIV-gruppens ledelse. 
 
Stk. 2: Såfremt et medlem vil udtræde af AKTIV-gruppen, skal flyet/flyene inden udtrædelse være fuldt 
funktionsdygtige. Hvis dette ikke er tilfældet, skal det udtrædende medlem være med til at betale evt. 
reparationer. 
 
Stk. 3: Andelens værdi vil herefter komme til udbetaling snarest, dog under hensyntagen til §9, og senest 
når andelen overtages af et nyt medlem. 
 



Stk. 4: Såfremt et medlem afgår ved døden skal medlemmets andel snarest muligt udbetales til boet efter 
reglerne om udtrædelse med fradrag for evt. restancer. 
 
Stk. 5: Såfremt et medlem er i restance og ikke efterkommer påkrav om indbetaling af det skyldige, skal 
medlemmet ekskluderes af AKTIV-gruppen efter reglerne i Stk. 2 og 3. 
 
Stk. 6: Såfremt der måtte opstå en situation, hvor et enkelt medlem efter et stort flertal af de øvrige 
medlemmers opfattelse ikke harmonerer med ånden i AKTIV-gruppen, kan vedkommende efter ubegrundet 
indstilling fra Gruppeledelsen ekskluderes. Dette skal ske ved at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor 
på to på hinanden følgende årsmøder med mindst 14 dages mellemrum. Senest en måned efter en 
stadfæstelse af eksklusionen skal AKTIV-gruppen betale medlemmet sin andel, dog under hensyntagen til 
bestemmelserne om funktionsdygtige fly efter stk. 2. 
 
 
§8: MISLIGHOLDELSE 
Stk. 1: Hvis et medlem væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægter med 
betalingsforskrift og driftsforskrift, groft overtræder luftfartsreglerne eller bevidst mishandler materiellet, kan 
medlemmet fratages retten til at benytte materiellet. Beslutningen træffes af AKTIV-gruppens ledelse i 
samråd med Motorflyveafdelingen bestyrelse. 
 
Stk. 2: Ved udtræden som følge af stk. 1, sker dette i henhold til §7, med fradrag for eventuelle restancer. 
 
Stk. 3: Selvrisiko betales ved skade af brugeren. 
 
 
§9: AKTIVER OG ANDELE 
Stk. 1: Andele i AKTIV-gruppen må ikke overdrages eller pantsættes. Andelen kan ikke være genstand for 
arrest eller eksekution for nogen den på pågældende panthaver påhvilende, men AKTIV-gruppen 
uvedkommende gæld. 
 
Stk. 2: Andelene består af andel i AKTIV-gruppens grundfond, som løbende hjælper til finansiering af 
klubbens samlede flåde af fly samt af fælles andet udstyr med blivende værdi, samt af andel i et eller flere 
fly, hver især med egen værdi og regnskab, jvf. betalingsforskriften for AKTIV-gruppen. 
 
Stk. 3: Andel i grundfonden svarer til det indskudte beløb. Andel i et bestemt fly svarer til det indskudte 
beløb med korrektion for den værditilvækst eller -forringelse, der måtte konstateres eller som fastsættes ud 
fra vedtagelse af betalingsforskrift på årsmødet. 
 
Stk. 4: AKTIV-gruppen skal tilstræbe altid at have likvide aktiver svarende til 3 andele, for at sikre problemfri 
udmeldelse.  
 
 
§10: TEGNINGSRET 
Stk. 1: AKTIV-gruppen tegnes af kassereren og formanden i forening. Ved erhvervelse, afhændelse, indleje 
eller pantsætning af fly og andre anlægsaktiver kræves dog underskrift af hele gruppeledelsen når AKTIV-
gruppens årsmøde har godkendt det pågældende anliggende. 
 
 
§11: HÆFTELSE 
Stk. 1: AKTIV-gruppen hæfter selv for sine forpligtelser, men kun med sin enhver tid tilhørende formue. Der 
påhviler ikke AKTIV-gruppens eller gruppeledelsens medlemmer nogen personlig hæftelse. 
 
 
 
 



§12: OPLØSNING AF AKTIV-GRUPPEN 
Stk. 1: AKTIV-gruppen kan indstilles til opløsning på et i dette øjemed særligt indkaldt årsmøde. En sådan 
indstilling til Motorflyveafdelingens bestyrelse kan kun vedtages, når mindst halvdelen af AKTIV-gruppens 
medlemmer er til stede. Denne indstilling sker ved simpel stemmeflerhed. Såfremt der ikke er mødt 
tilstrækkeligt antal medlemmer, skal gruppeledelsen inden 14 dage og med mindst 14 dages varsel indkalde 
til nyt årsmøde, på hvilket indstilling om opløsning kan besluttes uden hensyn til antal fremmødte. 
 
Stk. 2: Beslutning om opløsning af AKTIV-gruppen træffes af et efterfølgende årsmøde i 
motorflyveafdelingen uden hensyn til antal af fremmødte, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal 
erklære sig for opløsning. 
 
Stk. 3: I tilfælde af opløsning bestemmer et efterfølgende årsmøde i AKTIV-gruppen, hvorledes man 
forholder sig med fordeling af klubbens midler og afvikling af klubben. Dette møde indkaldes med 14 dages 
varsel til afholdelse inden for en måned efter motorflyveafdelingens beslutning.  
 
 
Endeligt vedtaget på generalforsamlingen den 24. maj 2005 
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