
 

 

Midtjysk Model Flyveklub 
 

Vedtægter. 
 

§ 1. 
 
 
Tilhørsforhold. 
Klubben er hjemmehørende i Herning kommune på modelflyvepladsen på Skinderholm. 
Klubben er tilsluttet Modelflyvning Danmark. 
 

§ 2. 
 
Forhold. 
Klubbens formål er at varetage medlemmernes modelflyveinteresser, samt arbejde for modelflyvningens 
udbredelse i Midtjylland. 
 

§ 3. 
1) Aktive medlemmer. 
Enhver, der ønsker det, kan blive medlem af klubben. Unge kan være juniormedlemmer til udgangen af det 
kalenderår hvori de fylder 18 år. Seniormedlemmer skal betale et indmeldelsesgebyr. Gebyrets størrelse 
fastsættes på den ordinære generalforsamling, og vil ikke blive refunderet ved udmeldelse. 
Juniormedlemmer overføres til seniormedlemmer uden gebyr. For at kunne flyve med radiostyrede modelfly i 
MMF skal man være medlem af såvel MMF som Modelflyvning Danmark , kun bestyrelsen kan i særlige 
tilfælde dispensere herfra. 
 
2) Passive medlemmer. 
Aktive medlemmer kan overgå til passivt medlemskab, såfremt man for en længere periode lægger 
flyvningen ”på hylden”. Dette indebærer halvt kontingent, normal adgang til klubhus og klubmøder hele året 
samt til den årlige generalforsamling, dog uden stemmeret. Passive medlemmer må ikke flyve på MMF 
plads; påbegyndes flyvning igen i sæsonen, opjusteres kontingentet ( først på sæsonen til fuldt kontingent 
for aktive medlemmer, efter 1. august til 75% af fuldt kontingent ). 
 
3) Støttemedlemmer. 
Enhver kan indtræde som støttemedlem i MMF. Støttemedlemmer har adgang til klubbens faciliteter, men 
må ikke flyve på MMF`s baner. Støttemedlemmer har møderet, men ikke stemmeret til generalforsamlingen, 
og kan ikke indgå i bestyrelsesarbejder. Støttemedlemmer skal, i lighed med alle andre medlemmer af MMF, 
orienteres om Klubbens virke. Kontingentets størrelse fast sættes af den ordinære generalforsamling. 
 
 

§ 4. 
A-certifikat og Stormodeltilladelse. 
Ethvert medlem afgør selv hvilken type der benyttes. Der henstilles dog til at A-certifikat erhverves for 
flyvning ned modeller op til 7 kg. Ved flyvning med modeller fra 7-25 kg. Kræves Stormodeltilladelse ( samt 
A-certifikat ). 
Stormodeltilladelse erhverves gennem Modelflyvning Danmark efter forud godkendelse af en af MMF 
udnævnt og godkendt sikkerhedsrepræsentant. Flyvning med modeller over 25 kg. Er ikke tilladt. 
 

§ 5. 
Bestyrelse. 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Til varetagelse af klubbens daglige 
ledelse vælges på den ordinære generalforsamling en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen består af 
formand, sekretær, kasserer, pladsformand og konkurrenceformand, een af de sidstnævnte 4 
bestyrelsesmedlemmer fungerer som næstformand.  
 



 

 

Bestyrelsens formand vælges på den ordinære generalforsamling, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig 
selv med næstformand. 3 medlemmer herunder formand er på valg i lige år. 2 medlemmer herunder 
kasserer er på valg i ulige år. 
De 2 bestyrelsessuppleanter er på valg hvert år. 
For varetagelse af Midtjysk Modelflyveklubs interesser og driften af SI Herning Lufthavn, vælges hvert år på 
den ordinære generalforsamling en repræsentant og en suppleant, til indtrædelse i lufthavnens bestyrelse. 
 
 

§ 6. 
Udvalg. 
Udvalg er nedlagt pr. 5 feb. 2004 
 
 

§ 7. 
Kontingent. 
Kontingentet fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra 
bestyrelsen. Kontingentet kan ikke, uden afholdelse af ekstra ordinær generalforsamling, fastsættes til et 
lavere beløb end bestyrelsens indstilling såfremt klubben har gæld (lån), ifølge det, på den ordinære 
generalforsamling, fremlagte årsregnskab til godkendelse. 
Kontingentet løber fra 1/4-31/3, kontingentet betales for et år ad gangen forud. Nye medlemmer betaler 
forholdsmæssig fra begyndelsen af det kvartal, hvori indmeldelsen sker og til udgangen af kontingentåret. 
Bestyrelsen er kontingent fri og får tildelt et beløb på 500 kr. til dækning af de ekstra udgifter f. eks. 
Telefonregninger som bestyrelsesarbejde påfører dem. 
For at være fuldt gyldigt medlem (flyve berettiget) skal kontingentet være betalt indenfor den af bestyrelsen 
fastsatte frist.  
 

§ 8. 
 

Udmeldelse og eksklusion af medlemmer 
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.  
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for 
eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at 
fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære 
generalforsamling. 
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 2/3 af klubbens fremmødte medlemmer 
vedtages på en generalforsamling. 
I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav 
på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til 
denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på 
dagsordenen. 
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver majoritet, som er foreskrevet til ændring af 
foreningens love, jf. §16. 
Eksklusion eller udmeldelse af foreningen medfører ikke krav på andel i foreningens formue. 
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem 
ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutningen om 
eksklusion. 
 
  

§ 9. 
Ordinær generalforsamling. 
Den ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års februar måned, indkaldelse til 
generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer samt 
opslag i klubhuset. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal skriftligt være 
bestyrelsesformanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Generalforsamlingen træffer ( med undtagelse af klubbens opløsning ) beslutning i alle anliggender ved 
almindeligt flertal blandt de, på generalforsamlingen fremmødte, medlemmer. Ved stemmelighed er et 
forslag bortfaldet. Stemmeberettiget er samtlige aktive medlemmer af MMF med mindst 6 måneders 
medlemskab. 



 

 

Til generalforsamlingen giver klubben gratis kaffe og brød. 
 
Dagsorden : 
1. Valg af dirigent og mødesekretær. 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse.  
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
8. Fastsættelse af kontingent. 
9. Valg af MMF repræsentant og repræsentant-suppleant i SI Herning Lufthavn. 
10. Eventuelt. 
 
 
 

§ 10. 
Ekstraordinær generalforsamling. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan foretages af bestyrelsen enten efter eget valg eller efter 
pålæg af et klubmedlem, såfremt denne skriftligt er støttet af mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer. 
Bestyrelsen skal i såfald indkalde til generalforsamling efter reglerne i § 9 efter forlagt dokumentation. 
 
 

§ 11. 
Regnskab. 
Klubbens regnskabsår løber fra 1/1-31/12 ( kalenderår ). Regnskabet opstilles mindst som et 
kasseregnskab. Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor. 
 
 

§ 12. 
Revisor. 
Revisor vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling desuden vælges en 
revisorsuppleant. 
 
 

§ 13. 
Frekvenskontrol. 
Blandt pladsudvalgets medlemmer udpeger bestyrelsen en frekvensmand, der skal varetage kontrol og 
rådgivning med hensyn til anvendelse og godkendelse af frekvenser. 
Frekvensmanden fører en fortegnelse over klubmedlemmernes frekvenser og medlemmerne er pligtige til 
uopfordret at oplyse frekvensmanden om anvendte frekvens samt medlemsnummer hos Modelflyvning 
Danmark. Ved modelflyvning på Skinderholm skal anvendes anlæg på 35 og 40 MHz ( stormodeller kun 35 
MHz ) og det henstilles, at der kun anvendes anlæg med 10 KHz separation. 27 MHz kan også anvendes. 
 
 

§ 14. 
Støtte til arrangementer. 
Klubmedlemmers deltagelse i VM, EM og NM støttes fra klubben med et beløb på max. 500,- kr. pr. medlem. 
Bestyrelsen har dog ret til at ændre beløbet, hvor særlige forhold gør sig gældende. 
 
 

§ 15. 
Hæftelse for gæld. 
For klubbens gæld hæfter klubben med hele sin formue. Såvel medlemmer som bestyrelse har ingen 
medhæftelse for klubbens gæld. 



 

 

 
§ 16. 

Opløsning af klubben. 
Til klubbens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige klubbens medlemmer. Er 2/3 af 
medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen, senest 30 dage efter, indkalde til en 
ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. 
Ved opløsning skal klubbens formue gå til almennyttige/folkeoplysende formål. 
 

§ 17. 

Vedtægtsændringer 
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer 
er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, 
der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny 
generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette 
vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.  

 
 
 

 
 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. oktober 2012. 


