
Forslag om fusion mellem AOPA Danmark og DMU

Motivation og baggrund:

AOPA og DMU har igennem en årrække arbejdet stadigt tættere sammen om det fælles mål at fremme 
GA flyvningen og har i de fleste sager dannet en fælles front i forhold til myndighederne.  

Herudover har de to foreninger etableret et fælles sekretariat, de to bestyrelser har sikret gensidig 
repræsentation i hver forening og foreningerne har ansporet medlemmerne til at tegne medlemskab i 
begge foreninger, således at 125 af AOPAs lidt over 200 medlemmer nu har dobbelmedlemskab i begge
foreninger.

De to foreningers bestyrelser finder at en samlet organisation vil give GA en endnu stærkere stemme og
vil gøre det klart og utvetydigt for omverden hvem der repræsenterer GA i Danmark.

Tanken om en fusion mellem de to foreninger blev diskuteret på AOPAs årsmøde 2017 og opbakningen
hertil var massiv. Efterfølgende har DMUs repræsentantskab vedtaget en formel beslutning om at 
indlede fusionsforhandlinger.

Da de to foreningers nuværende medlemsstruktur er meget forskellig og består af medlemskab gennem 
enten klubber eller gennem direkte medlemskab eller firmamedlemmer skal den fusionerede forening 
tilbyde begge muligheder.

Forslag:

Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at det på AOPAs årsmøde 2018 vedtages at AOPA Danmark 
fusioneres med DMU på følgende betingelser:

• Den fusionerede organisation vil bære navnet “AOPA DMU Danmark”
• Den fusionerede organisation vil forblive en del af det internationale AOPA samarbejde IAOPA
• Den fusionerede organisation vil tilbyde mulighed for medlemskab enten via en flyveklub eller 

via direkte medlemskab som individuelt medlem eller som firma
• Kontingentet indrettes så der opnås størst mulig valgfrihed for tilvalgsydelser mod ekstra 

betaling som f.eks. magasiner, crew kort etc. og med en rabatmulighed for pensionister
• Alle medlemskaber for 2018 videreføres i den fusionerede organisation uden kontingenteffekt i 

2018.
• Fusionsaftalen godkendes på et DMU repræsentantskabsmøde, hvor der vedtages nye vedtægter

der implementerer ovenstående og hvor der indkaldes til nyvalg af en ny udviddet bestyrelse 
hvor begge foreningers medlemmer har stemmeret.

• Fusionen gennemføres ved anvendelse af §17 i AOPAs love om opløsning af organisationen og 
overførsel af midler til den videreførte organisation med navnet “AOPA DMU Danmark”. 

AOPAs bestyrelse bemyndiges til at varetage og gennemføre fusionen på ovenstående betingelser. 

Er der ikke det i §17 krævede fremmøde og kvalificerede flertal ved det ordinære møde skal 
beslutningen genbebekræftes på et nyt møde senest 90 dage derefter så betingelserne i §17 er opfyldt.


