INVITATION
Til potentielle repræsentantskabsgrupper
af den foreslåede flyvehistoriske organisation:

Danmarks Flyvehistoriske Union (DaFU)
Vedtægtsarbejdet:
På det flyvehistoriske møde i KDA-huset den 19. juni 2004 blev der nedsat et 3-mandsudvalg, som fik til
opgave at bearbejde det til mødet fremsendte udkast til vedtægter for en landsdækkende flyvehistorisk ”paraplyorganisation”.
På ovennævnte møde stod det klart, at det fremsendte vedtægtsforslag kunne give anledning til at frygte et
”overformynderi” fra en ”paraplyorganisations” side, selv om noget sådant ikke var intentionerne fra initiativtagernes side. Disse uheldige formuleringer er bortraderede, så det står klart, at det, der ønskes, er en flyvehistorisk organisation bestående af selvstændige og selvbestemmende enheder.
Der er foregået en omfattende e-mail korrespondance, de 3 udvalgsmedlemmer imellem, ligesom udvalget
har opsporet og fået tilsendt et eksemplar af det svenske Flyghistoriska Rådets vedtægter. Enkelte sentenser herfra er indarbejdet i det nu foreliggende udkast. På et udvalgsmøde, afholdt den 13. september 2004 i
KDA-huset, har udvalget afsluttet sit revisionsarbejde og fremsender hermed, ved venlig bistand fra KDA,
indkaldelse til et nyt stormøde/stiftende repræsentantskabsmøde, vedlagt udvalgets reviderede vedtægtsforslag for en flyvehistorisk sammenslutning / Union. Materialet udsendes til de organisationer og personer der
deltog i det første møde, samt til respektive organisationer og personer som meldte afbud til mødet d. 19.
juni 2004, men som udviste interesse for initiativet. Det fremsendte materiale bedes, inden nedennævnte
møde, være gennemgået i og af inviterede organisationer og personer, som ligeledes anmodes om at stille
med et beslutningsdygtigt mandat til mødet.

INDKALDELSE
Hermed indkaldes til stiftende repræsentantskabsmøde for Danmarks Flyvehistoriske Union.
Mødet afholdes i:
KDA’s Generalsekretariat
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde
lørdag den 13. november 2004, kl. 11.30.
Tilmelding på jv@kda.dk senest mandag den 8. november 2004.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Velkomst ved generalsekretær Jørn Vinther, (KDA).
Valg af dirigent og af referent.
Kort præsentation af de fremmødte.
Gennemgang af og eventuelle ændringer til, samt endelig godkendelse af vedtægtsforslaget, af d. 13.
september 2004, for Danmarks Flyvehistoriske Union.
5. Ved beslutning om etablering af Danmarks Flyvehistoriske Union, bør følgende punkter drøftes:
a) Registrering af deltagende repræsentantskabsgrupper.
b) Registrering af repræsentantskabsgruppernes udpegede repræsentanter.
c) Registrering af repræsentantskabsgruppernes forslag til bestyrelsesmedlemmer.
d) Valg af formand.
e) Valg af næstformand.
f) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
g) Valg af revisor.
h) Vedtagelse af kontingent for resten af kalenderåret 2004.
6. Eventuelt.
7. Afslutning ved generalsekretær Jørn Vinther.
Med venlig hilsen
Karsten Thorsmark

Christian Søe-Jensen

Kristen Nørgaard Kristensen

Forslag til VEDTÆGTER
FOR

DANMARKS FLYVEHISTORISKE UNION

(DaFU)

1. Unionens navn og hjemsted.
1.1.

Unionens navn er: Danmarks Flyvehistoriske Union, - i det efterfølgende forkortet til DaFU.
Unionens internationale betegnelse er: Danish Aviation Historical Union.

1.2.

Unionens hjemsted er Kongelig Dansk Aeroklub (KDA).

2. DaFU’s formål er:

3

2.1

At formidle en værdig, respektfuld, museal præsentation af dansk flyvnings historie og kulturarv.

2.2

At formidle videnskabelig forskning på det flyvehistoriske område.

2.3

At fungere som flyvehistorisk defineret sammenslutning / Union for tilknyttede repræsentantskabsgrupper m.v.

2.4

At kortlægge og videreformidle den flyvehistoriske og museale situation i Danmark.

2.5

At opspore, beskrive og forene alle danske flyvehistorisk interesserede.

2.6

At formidle oplysninger til alle tilknyttede repræsentantskabsgrupper og koordinere kontakt disse
imellem.

2.7

At bistå tilknyttede repræsentantskabsgrupper med rådgivning og, i det omfang hver enkelt
gruppe måtte ønske det, bistå som eventuel bisidder ved forhandlinger med diverse myndigheder.

2.8

Gennem møder og besøg at vedligeholde og udvikle DaFU’s kompetencer indenfor ovennævnte
virkeområder.

DaFU’s sammensætning.
3.1

Ved stiftelsen af DaFU, udfærdiges en liste over potentielle repræsentantskabsgrupper, med relation til dansk flyvnings historie, som herefter udgør repræsentantskabet for DaFU. Hver af de
tilknyttede repræsentatskabsgrupper kan stille 1 repræsentant til repræsentantskabet. Ved repræsentantskabsbeslutning kan enkeltpersoner, med betydelig kompetence indenfor og interesse for det flyvehistoriske område, indgå i repræsentantskabet, dog uden stemmeret.

3.2

Repræsentantskabet kan ved det årlige ordinære repræsentantskabsmøde vedtage, med simpel
stemmeflertal, at ændre antallet af repræsentantskabsgrupper. En repræsentant fungerer, indtil
den tilknyttede repræsentantskabsgruppe udpeger en ny i vedkommendes sted, dog maksimalt
for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. De af repræsentantskabet udpegede enkeltpersoner
fungerer ligeledes for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

4. Repræsentantskabets ledelse og møder.
4.1

Repræsentantskabet vælger på sit første ordinære repræsentantskabsmøde en bestyrelse på 7
personer, bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og yderligere 3 medlemmer
for en periode af 2 år. For at opnå at formanden kommer på valg det ene år og næstformanden
det næste, vælges, på det første ordinære repræsentantskabsmøde, formand for 2 år, og næstformand for 1 år. Af de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer vælges, på det første ordinære repræsentantskabsmøde, 3 personer for 2 år og de øvrige 2 for 1 år. Genvalg kan finde sted. Efter repræsentantskabsmøder konstituerer den valgte 7-mandsbestyrelse sig selv, udover valgt for-

mand og næstformand. Bestyrelsen for DaFU er samtidig bestyrelse for DaFU’s repræsentantskab.
4.2

Indkaldelse til repræsentantskabsmøder skal ske ved skriftlig fremsendelse med mindst 10
hverdages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og nødvendige bilag til orientering overfor repræsentantskabsgrupperne. Forslag som repræsentantskabsgrupperne ønsker behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, der skal afholdes i maj måned, skal
være formanden i hænde senest 1. marts samme år.

4.3

Repræsentantskabsmøderne ledes af en på mødet valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og afstemninger.
Dagsorden for et ordinært repræsentantskabsmøde skal mindst omfatte følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens årsberetning om repræsentantskabets virksomhed.
Forelæggelse af repræsentantskabets regnskab for det forløbne kalenderår.
Forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende kalenderår.
Vedtagelse af liste over repræsentantskabsgrupper tilknyttet repræsentantskabet og eventuelt kommende interesserede.
Valg af repræsentanter, samt valg af personlige medlemmer til repræsentantskabet.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand.
Valg af næstformand.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Valg af registreret eller statsautoriseret revisorer.
Eventuelt.

Bortset fra vedtægtsændringer afgøres indkomne forslag på repræsentantskabsmødet ved simpel stemmeflertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.
Ændringer af DaFU’s vedtægter kræver 75% majoritet af de tilknyttede repræsentantskabsgrupper.
Der skal føres referat over repræsentantskabsmøder, som skal underskrives af formanden og af
dirigenten. Referatet skal være udsendt senest 20 hverdage efter repræsentantskabsmødet,
med 10 hverdages påtalefrist for deltagende repræsentantskabsgrupper.
4.4

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 75% af repræsentantskabsgrupperne kræver det. Det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde skal da afholdes senest 20 hverdage efter påkravet.

5. Bestyrelsens funktion.
5.1

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller
næstformanden, er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel
stemmeflertal. Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet.

5.2

Ved fremsat ønske fra en repræsentantskabsgruppe til DaFU’s bestyrelse, om eventuelt at virke
som bisidder ved forhandling med diverse myndigheder, kan dette kun ske ved fuld enighed DaFU’s bestyrelsesmedlemmer i mellem.

5.3

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan herunder, ad hoc, udpege og nedsætte
diverse udvalg m.v.

5.4

Bestyrelsen er ansvarlig overfor repræsentantskabsbeslutninger og skal loyalt arbejde for gennemførelse af de på repræsentantskabsmøderne vedtagne tiltag.

5.5

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for repræsentantskabets forpligtelser. Bestyrelsens
medlemmer oppebærer ikke vederlag for deres arbejde, men rejseudgifter kan efter bestyrelsens
beslutning refunderes.

5.6

Ordinært bestyrelsesmøde bør afholdes minimum 2 gange om året. Dagsordenen skal altid indeholde punkterne:

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.
2. Fastlæggelse af tidspunkt for næste ordinære bestyrelsesmøde.
Sager, der kræves optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 20 hverdage
før mødets afholdelse. Dagsorden, med bilag, skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 10 hverdage før mødets afholdelse.
5.7

Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes efter formandens skriftlige fremsendte beslutning, eller
hvis det skriftligt begrundet forlanges af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. I såvel første som
sidstnævnte tilfælde, skal mødet afholdes senest 20 hverdage efter påkravet.

5.8

Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, har den pågældende adgang til skriftligt at lægge sit synspunkt frem overfor formand eller næstformand.

5.9

Sekretæren fører referat over ethvert bestyrelsesmøde. Ethvert bestyrelsesmedlem kan kræve at
få sine bemærkninger ført til referat. Referatet skal underskrives af bestyrelsen efter godkendelse
på næste ordinære bestyrelsesmøde.

6. Opløsning af Danmarks Flyvehistoriske Union.
6.1

Opløsning af Danmarks Flyvehistoriske Union kan kun ske ved beslutning på et i den anledning
indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af alle tilknyttede repræsentantskabsgrupper skal være tilstede. Beslutning om opløsning kan kun ske med mindst 75% af de afgivne
stemmer. Er der ikke det nødvendige antal stemmer tilstede til at træffe beslutning om opløsning,
skal der indkaldes til et nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor en majoritet på 75% af
de afgivne stemmer kan træffe beslutning om opløsning, uanset antallet af fremmødte repræsentantskabsgrupper.

6.2 Eventuel formue ved Danmarks Flyvehistoriske Union’s opløsning overdrages Kongelig Dansk Aeroklub (KDA), som i samråd med seneste bestyrelsesmedlemmer, skal beslutte hvordan en eventuel formue bør fordeles mellem DaFU’s repræsentantsgrupper, i overensstemmelse med DaFU’s
formålsparagraffer.

Således vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde d. 13. november 2004.

