Vedtægter for AOPA DMU
§1
Navn
Unionens navn er “AOPA DMU”. Navnet afspejler unionens ophav som en fusion af Aircraft Owners
and Pilots Association (AOPA) samt Dansk Motorflyver Union (DMU).
AOPA DMU er ved medlemskab af IAOPA (International Council of Aircraft Owner and Pilot
Associations, Washington), enerepræsentant i Danmark for denne organisation. AOPA DMU kan
tilslutte sig andre nationale og internationale organisationer.

§2
Hjemsted
Hjemstedet for AOPA DMU fastsættes af bestyrelsen.

§3
Formål
AOPA DMUs formål er såvel nationalt, som internationalt at virke for fremme af den almene
motorflyvning (GA) og for øgning af flyvesikkerheden ved at arbejde for,
1) at fremme motorflyvningen i Danmark,
2) at begrænsninger og formaliteter ved flyvning generelt holdes på et rimeligt og acceptabelt
niveau
3) at nationale myndigheder og organer inddrager AOPA DMU i beslutningsprocesserne
vedrørende udstedelse af nye eller reviderede bestemmelser, gældende for den del af den civile
luftfart, som AOPA DMU repræsenterer.
4) at samle de danske erfaringer og synspunkter og gennem IAOPA og andre internationale
organisationer lade disse indgå i internationale myndigheders og organers overvejelser, ved
udstedelse af nye eller reviderede bestemmelser, gældende for den del af den civile luftfart, som
AOPA DMU repræsenterer.
5) at deltage ved iværksættelse og anvendelse af tiltag, som kan medvirke til forbedring af
flyvesikkerheden.
6) at indsamle betydningsfuld information for medlemmerne samt
7) at holde medlemmerne informeret herom

§4
Organisatorisk opbygning
Enhver dansk motorflyveklub eller motorflyveafdeling kan søge om tilslutning til AOPA DMU. Alle
bestyrelsesmedlemmer i motorflyveklubben eller motorflyveafdelingen skal være medlem af AOPA
DMU, medmindre de ikke er i besiddelse af gyldigt LAPL (A/H) certifikat eller højere.
Medlemmerne af AOPA DMU består af:
Klubmedlemmer
Klubmedlemmer er medlemmer via en tilsluttet motorflyveklub. Klubben oplyser hvilke medlemmer,
der optages gennem klubmedlemskabet.
Direkte medlemmer
Som direkte medlemmer kan optages personer, der er indehaver af eller har påbegyndt praktisk
flyvning til LAPL (A/H) eller højere, flyejere samt flyvepladsejere.
Firmamedlemmer
Som firmamedlemmer kan optages personligt ejede virksomheder og selskaber, der ejer eller opererer
motorfly. Firmaet meddeler hvem som ønskes optaget gennem firmamedlemskabet.
Støttemedlemmer
Personer, institutioner og firmaer, der ikke opfylder ovenstående betingelse, kan optages som
støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ingen stemmevægt på repræsentantskabsmødet og kan ikke
vælges som formand eller bestyrelsesmedlem, men kan af bestyrelsen indvælges i udvalg eller
komiteer.
Ethvert medlem kan udnævnes til æresmedlem efter indstilling af bestyrelsen, til vedtagelse på det
ordinære repræsentantskabsmøde. Æresmedlemmer er kontingentfri.
Medlemmer der er fyldt 67 år og som ikke længere har en gyldig medical, kan efter mindst 10 års
uafbrudt medlemskab, anmode om seniorrabat.
De til AOPA DMU tilsluttede klubber forpligter sig til at tilmelde samtlige medlemmer, der er i
besiddelse af LAPL (A/H)-certifikat eller højere samt elever, der har påbegyndt praktisk flyvning til
LAPL (A/H) eller højere certifikat.
Det tillades de til AOPA DMU tilsluttede klubber at have andre medlemmer, som ikke har LAPL
certifikat eller højere eller ikke er aktive inden for flyvning. Tilmelding af disse medlemmer til AOPA
DMU er frivillig.
Såfremt en AOPA DMU tilsluttet klub optager et medlem, der også er medlem i en anden AOPA DMU
tilsluttet klub, og derigennem betaler kontingent til AOPA DMU, kan den pågældende optages uden at
betale yderligere kontingent til AOPA DMU.

De til AOPA DMU tilsluttede klubber er forpligtiget til, på opfordring af AOPA DMU, at indsende
medlemslister hvert år pr. 1/12.
De til AOPA DMU tilsluttede klubber forpligter sig til at overholde retningslinjerne i Unionshåndbogen.

§5
Repræsentantskabsmøder
Repræsentantskabet er AOPA DMU's øverste myndighed.
Adgang til repræsentantskabsmødet
Alle AOPA DMU medlemmer har adgang til repræsentantskabsmødet. De medlemmer klubberne og
øvrige medlemmer har valgt, som repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer, har taleret.
Medlemmer, der ikke er udpeget som repræsentanter, har taleret under dagsordenens punkt 8 Eventuelt.
Ændringer i medlemsklubbernes tegningsberettigede meddeles AOPA DMU's sekretariat senest
1. måned inden det årlige repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabets dirigent:
Repræsentantskabet ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem
af AOPA DMU. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende afviklingen af dagsordenen, for så vidt
han ikke måtte finde anledning til at henvise en sags behandling til repræsentantskabets afgørelse.
Stemmeret og afstemninger:
I. På repræsentantskabsmødet udøves stemmeretten ved repræsentant(er).
II. Repræsentanten(erne) stemmer med det antal stemmer, klubben eller gruppen af øvrige medlemmer
er berettiget til.
III. Regler for tildeling af stemmer:
a. Klubber:
Hver tilsluttet klub, der ikke er i kontingentrestance, har 1 stemme pr. påbegyndt
30 medlemmer, som via klubben betaler kontingent til AOPA DMU, opgjort per seneste 1.
januar.
b. Firmamedlemmer og direkte medlemmer:
Direkte medlemmer og medlemmer via et firmamedlemskab har, for medlemmer, der ikke er i
kontingentrestance, 1 stemme pr. påbegyndt 30 medlemmer som betaler AOPA DMU
kontingent, opgjort pr. seneste 1 januar.
Repræsentanten(erne) for denne medlemsgruppe vælges på et møde, umiddelbart forud for
repræsentantskabsmødet, ved simpel stemmeflerhed, blandt de fremmødte fra denne gruppe.
Den sendte repræsentant for en flyveklub skal møde med skriftlig fuldmagt underskrevet af
medlemsklubbens tegningsberettigede. Den sendte repræsentant kan repræsentere flere stemmer fra
egen flyveklub. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på andre flyveklubbers vegne.

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Dette
gælder dog ikke i spørgsmålet om ophævelse af Unionen.
Afgørelse om ændringer af AOPA DMUs vedtægter skal træffes med mindst 2/3 flertal blandt de
fremmødte repræsentanter. § 16 kan dog alene ændres efter hvad der er fastsat i denne paragraf.
Såfremt en vedtægtsændring vedtages med et flertal, men ikke med 2/3 af de fremmødte
repræsentanters stemmer, indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan
vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte repræsentanter. Mødet indkaldes med mindst 14
dages varsel til afholdelse indenfor 90 dage fra det senest afholdte repræsentantskabsmøde.
Valg af de under dagsordenen § 8 indvalgte medlemmer til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af bestyrelsen, dog mindst 7.
Alle andre afgørelser træffes ligeledes ved simpelt stemmeflertal.
Såfremt blot en af de stemmeberettigede kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ordinært repræsentantskabsmøde
AOPA DMU, hvis øverste myndighed er repræsentantskabet, afholder repræsentantskabsmøde hvert år
senest den 1. juni. Alle i §4 nævnte medlemmer har ret til at møde på repræsentantskabsmødet.
Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde med mindst 4 ugers skriftligt varsel, primært e-mail,
til medlemmernes senest opgivne adresser med angivelse af tid og sted for mødet.
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på Unionens repræsentantskabsmøde, skal være indsendt
til AOPA DMUs sekretariatet senest 2 uger før mødets afholdelse.
Det påhviler AOPA DMU bestyrelse, senest samtidig med indkaldelsen, at udsende følgende til
orientering for medlemmerne før repræsentantskabsmødet:
1. Beretning om den forløbne periode
2. Forslag, som bestyrelsen ønsker behandlet på repræsentantskabsmødet
Senest 1 uge før repræsentantskabsmødets afholdelse udsender AOPA DMU indkomne forslag til
repræsentantskabsmødet, til samtlige medlemmer til orientering. Samtidigt udsendes unionens
regnskab for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår.

§6
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
AOPA DMUs bestyrelse kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen er pligtig at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis mindst 1/3 af de
mulige stemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål
der ønskes behandlet.

Senest 2 uger efter begæringens modtagelse skal bestyrelsen foranledige mødet indkaldt med mindst 2
ugers skriftligt varsel til samtlige medlemmer, til afholdelse senest 8 uger efter begæringens
modtagelse, med oplysning om tid, sted og dagsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

§7
Formandsmøde
Der holdes møde med de tilsluttede klubbers formænd eller stedfortrædere samt repræsentant(er) for de
direkte medlemmer i efteråret, senest den 30. november. På mødet orienteres om aktuelle aktiviteter og
der drøftes aktiviteter og ønsker for det følgende år.

§8
Repræsentantskabsmøde
På det ordinære repræsentantskabsmøde skal følgende dagsorden behandles:
1. Registrering af de stemmeberettigede.
2. Valg af dirigent.
3. Aflæggelse af beretning samt godkendelse af denne.
4. Aflæggelse af regnskab samt godkendelse af dette.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Budget og kontingent for det kommende år og godkendelse af dette.
7. Valg af:
a. medlemmer til AOPA DMUs bestyrelse
b. 2 suppleanter for bestyrelsen
c. 2 revisorer, hvoraf mindst 1 skal være offentlig godkendt revisor. Revisorer behøver ikke at
være medlemmer af AOPA DMU
8. Eventuelt.

§9
Protokol
Der skal føres protokol over repræsentantskabsmødets forløb. Protokollen skal underskrives af
dirigenten og den hidtidige formand og har herefter fuld beviskraft.
Protokollen skal udsendes til medlemmerne senest 8 uger efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

§ 10
Bestyrelse
AOPA DMUs bestyrelse består af mindst 7 medlemmer, jf. §5.
Valgbar til bestyrelsen er alle i §4 nævnte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, dog ikke
støttemedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne fungerer for 2 år ad gangen. Det tilstræbes at ca. halvdelen
af bestyrelsesmedlemmerne afgår på lige årstal og den anden halvdel på ulige årstal. Der vælges 2
bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen.
Genvalg til bestyrelsen kan finde sted, også når en indstillet person ikke er til stede, men positivt har
tilkendegivet, at være villig til valg. Medlemmer via en klub skal være opstillet af deres egen klub.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på dagen for repræsentantskabsmødet.
Under konstitutionen skal personvalg ske ved skriftlig afstemning, såfremt blot én anmoder herom.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, eventuel sekretær, kasserer samt andre
eventuelle positioner. I tilfælde af stemmelighed ved valg af formand afgøres denne del af
konstitueringen ved lodtrækning.
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og dets
afgørelse er betinget af simpel stemmeflerhed. I tilfælde af at stemmetallet står lige, er formandens
stemme afgørende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Unionen tegnes af formanden; i dennes fravær af næstformanden suppleret med mindst et andet
bestyrelsesmedlem.
Kassereren tegner dog Unionen i forbindelse med bankkonti.
Bestyrelsen kan ansætte lønnede medarbejdere til varetagelse af Unionens arbejde.

§ 11
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder planlægges afholdt mindst en gang hvert kvartal, men i øvrigt så ofte det af
formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer skønnes nødvendigt.
Indkaldelse til bestyrelsesmødet foretages med mindst 8 dages varsel og nødvendige bilag med
angivelse af dagsorden for mødet skal medfølge. På bestyrelsesmødet behandles de emner der er på den
udsendte dagsorden, punkter kan udskydes til behandling på efterfølgende bestyrelsesmøder.

§ 12
Optagelse og udmeldelse af klubber
Optagelse af medlemsklubber af AOPA DMU sker ved skriftlig begæring til AOPA DMUs bestyrelse.
Begæringen skal være ledsaget af de for den pågældende flyveklubs forud gældende love, den eller de
tegningsberettigede samt oplysninger om klubbens medlemsantal og fordeling af medlemmer og status
i forhold til medlemskab.
Unionens bestyrelse træffer på førstkommende bestyrelsesmøde, efter begæringens modtagelse,
afgørelse om optagelse af flyveklubben. Ved afslag på optagelse har den ansøgende flyveklub
mulighed for at få prøvet afslaget på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde i AOPA DMU.
Flyveklubbens udmeldelse af AOPA DMU skal ske skriftligt til Unionens bestyrelse til 31. december
med 6 måneders varsel. Såfremt alle klubmedlemmer i flyveklubben udmeldes af AOPA DMU,
betragtes klubbens medlemskab som ophørt i AOPA DMU. Der ydes ikke refusion for kontingent og
formue.
De i AOPA DMU indmeldte medlemsklubber er underkastet Unionens vedtægter og må ikke have
vedtægter der strider herimod.

§13
Ind- og udmeldelse af andre medlemmer end klubmedlemmer
Andre medlemmer end klubmedlemmer optages ved henvendelse til Unionens sekretariatet.
I forbindelse med indmeldelse betales kontingent pro rata for den del af regnskabsåret, medlemskabet
varer. Eventuelt indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan afvise anmodninger om optagelse.
Udmeldelse af andre medlemmer, end klubmedlemmer, skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel
til udløb af året. Der ydes ikke refusion for kontingent og formue. Medlemmer, der ikke inden den
fastsatte betalingsfrist har betalt kontingent for det indeværende år, kan, efter der så vidt muligt er givet
varsel, slettes af Unionen og kan først på ny optages, når det skyldige beløb samt eventuelt nyt
indmeldelsesgebyr er betalt.

§ 14
Regnskab og regnskabsår
Unionens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§ 15
Eksklusion
Bestyrelsen kan, hvis den finder anledning dertil, ekskludere et medlem eller en tilsluttet klub, hvis et
flertal i bestyrelsen ved skriftlig afstemning vedtager dette.
En sådan eksklusion kan af den berørte part indbringes for repræsentantskabet ved det årlige møde,
men har ikke opsættende virkning. I tilfælde af eksklusion ydes der ikke kontingentrefusion.

§ 16
Ophævelse af Unionen
Ophævelse af AOPA DMU kan kun ske ved beslutning på et i den anledning særligt indkaldt
repræsentantskabsmøde, hvor mindst 1/2 af alle stemmeberettigede skal være til stede. Beslutningen
kan kun tages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Er der ikke det nødvendige antal stemmer til
stede til at træffe beslutning om ophævelse, indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde, hvor en majoritet
på 3/4 af de afgivne stemmer kan træffe beslutning om ophævelse, uanset antallet af fremmødte
stemmer.
Når beslutningen om AOPA DMUs ophævelse er truffet, træffer repræsentantskabsmødet afgørelse om
anvendelse af foreningens formue som skal tilfalde foreninger af almennyttig karakter hvor flyvning
indgår i formålet.
Disse vedtægter er vedtaget i Roskilde, den 2. september 2018.

----------------------------…….., dirigent

----------------------------…….., formand

