
     

Vedtægter for Interessegruppen: 

JetDanmark 

 

§ 1. Interessegruppens navn er:   

JetDanmark 

Herefter kaldet JetDk. 

Hørende under foreningen ”Modelflyvning Danmark”. Herefter kaldet MDK 

 

§ 2. Formål:   

stk. 1.  

JetDk's formål er på landsplan, at fremme modelflyvning med brændstofdrevne 

jetturbinemotorer og, at skaffe interessegruppens medlemmer de bedst mulige vilkår for at 

dyrke deres interesse. 

Jetdk er tilsluttet ”Modelflyvning Danmark” og er således underlagt dennes regler og love. 

Jetdk's værdigrundlag: At fremme eliten såvel som bredden. 

 

§ 3. Medlemskreds: 

stk. 1.  

Alle piloter der er indehaver af et gyldigt MDK jet certifikat, kan optages som aktive 

medlemmer af 

JetDk. Personer uden jet certifikat kan optages som passive medlemmer af JetDK. Passive 

medlemmer har ikke stemmeret. 

 

stk. 2. 

Mister et medlem af JetDk sit jet certifikat, overgår dette medlem automatisk til passivt medlemskab af 

interessegruppen. 

 

stk. 3. 

Et medlem kan efter anmodning til et af bestyrelsesmedlemmerne i JetDK, udmeldes af 

interessegruppen. 

 

stk. 4. 

Bestyrelsen kan enstemmigt beslutte skriftligt at meddele et medlem begrundet eksklusion. Det 

ekskluderede medlem har ret til at fremlægge sin sag på førstkommende ordinære generalforsamling. 



Eksklusionen står ved magt fra det tidspunkt den er meddelt medlemmet, men kan siden omstødes af 

generalforsamlingen. Der refunderes ikke et eventuelt kontingent ved eksklusion. 

 

 

 

§ 4. Organisation:   

Interessegruppen er tilsluttet MDK.. 

  

§ 5. Generalforsamling. 

stk. 1.  

Interessegruppens bestyrelse indkalder en gang om året til generalforsamling. 

Generalforsamlingen er interessegruppens højeste myndighed. 

stk. 2.  

Den årlige generalforsamling afholdes normalt i februar måned. Generalforsamlingen afholdes 

vest for Storebælt i lige år og øst for Storebælt i ulige år. 

stk. 3.  

Der indkaldes til generalforsamling med dagsorden senest 3 uger før dennes afholdelse. Indkaldelsen 

kan foregå på e-mail. 

stk. 4.  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være sekretæren i 

hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.. Indkomne forslag offentliggøres på JetDanmarks’ 

medlemsside senest 5 dage før generalforsamlingen. 

stk. 5. Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter. 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

   

stk. 6.  

Hvis blot et medlem blandt de fremmødte kræver skriftlig afstemning, skal denne 

gennemføres. 

Der nedsættes et stemmeudvalg, bestående af 3 medlemmer blandt de fremmødte. 

    

stk. 7. 

Alle fremsatte afstemninger afgøres ved simpelt flertal, blandt de fremmødte medlemmer. 



Det er ikke muligt at stemme ved hjælp af fuldmagter, det er således kun de fysisk fremmødte 

medlemmer der kan afgive stemmer. 

Intet kan vedtages under eventuelt. 

 

 stk. 8.  

Ved ændringer i vedtægterne kræves der 2/3 flertal blandt de fremmødte. 

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling 

stk. 1.  

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling såfremt 50 % af interessegruppens medlemmer 

fremsætter et skriftligt ønske herom, eller hvis interessegruppens bestyrelse finder det 

nødvendigt. Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle det, eller de forslag, som 

ligger til grund for indkaldelsen. 

   

stk. 2.  

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel. 

Indkaldelsen kan foregå på e-mail.  

 

 stk. 3. 

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling ser således ud: 

1. Valg af dirigent       

2. Fremlæggelse af forslag, som er årsag til den ekstraordinære generalforsamling       

                

      

§ 7. Valg:    

stk. 1.  

På lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 

På ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.  

Valgperioden er 2 år.  

Der vælges 2 suppleanter på hver generalforsamling 

 

stk. 2.  

Bestyrelsen varetager interessegruppens forretninger. 

 

 

 

 

 

 

 

  

§ 8 Bestyrelsen 

stk. 1.  



Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær og 2 

bestyrelsesmedlemmer 

stk. 2.  

Bestyrelsen leder i fællesskab interessegruppens drift og er ansvarlig overfor 

generalforsamlingen. 

stk. 3.  

Interessegruppens bestyrelse kan oprette udvalg til særlige formål og (efter aftale med aktuelle 

medlemmer) indsætte klubbens medlemmer hvor behov og fagkundskab nødvendiggør dette. 

 

§ 9 Økonomiske forhold 

stk. 1.  

Udbetaling af økonomisk støtte i forbindelse med arbejde udført i JetDanmark regi, skal følge de regler der er 

gældende for Modelflyvning Danmark. 

stk. 2.  

Enhver økonomisk støtte der udbetales i JetDanmark regi, skal offentliggøres på JetDanmarks 

hjemmeside (forum) 

 

§ 10 Opløsning af JetDanmark 

Beslutning om gruppens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, der alene er indkaldt med 

det formål. Beslutningen godkendes ved alm. stemmeflertal blandt de fremmødte.  

Generalforsamlingen tager i den forbindelse stilling til anvendelse at gruppens midler. 

Evt. uforbrugt tilskud modtaget fra MDK tilbagebetales til MDK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse vedtægter er vedtaget af JetDKs generalforsamling 17/2 2013 og godkendt af MDKs bestyrelse 


