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VELKOMMEN 

TIL 

 

ÅRGANG 2019/2020 

 

 



Flyvetider: 

 

 

Mandag til Torsdag:   9.00 – 20.00 

Fredag til Søndag:    9.00 – 18.00 
OBS: Der er ingen tidsbegrænsninger for El og svævefly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingenter: 

 

 

Aktive medlemmer   kr. 200,00 pr. ½ år. 

Passive medlemmer   kr.   50,00 pr. ½ år. 

Junior kontingent    kr. 100,00 pr. ½ år. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER 
 

§1 

Klubbens navn er Fredericia Modelflyveklub. 

Klubben har hjemme i Fredericia og omegn. 

Klubbens adresse er formandens private adresse. 

 

§2 

Klubbens formål er at virke for samling af RC-flyvere, for at opnå den bedste 

udnyttelse af kunnen og faciliteter. 

 

§3 

Under hensyntagen til §2, kan enhver, som er fyldt 10 år, blive aktivt medlem af 

klubben. 

Medlemmer der har flere børn under 18 år, som ønsker at blive medlem af klubben, 

betaler kun 1 junior kontingent årligt for disse. 

Ved indmeldelse betales 1/4 af et halvårligt kontingent pr. hele måned resten af 

perioden. Ved ændring fra passiv til aktiv, betales ligeledes pr. hele måned. Betalt 

kontingent refunderes ikke. Personer, der er ekskluderede eller slettet af en klub på 

grund af restance, kan ikke optages, før forholdet til den pågældende klub er bragt i 

orden. Der kan optages passive medlemmer. Dette medlemsskab giver gratis 

adgang til at deltage passivt i de af klubben afholdte arrangementer. 

 

§4 

Bestyrelse kan under særlige omstændigheder ekskludere et medlem, når dettes 

opførsel gør det nødvendigt. Forinden bestyrelsen træffer en sådan beslutning, skal 

vedkommende have lov til at udtale sig skriftlig eller mundtligt. Den ekskluderede 

kan inden en frist på 14. dage fra dette tidspunkt meddelsen er modtaget, fodre 

spørgsmålet om ekskluderingens berettigelse, forelagt på den førstkommende 

generalforsamling. 

 

§5 

Medlemmer er pligtige til at rette sig efter klubbens ordensreglement 

 

§6 

Kontingentets størrelse, for såvel passive som aktive medlemmer, fastsættes på 

generalforsamlingen. Der skelnes mellem junior medlemmer (10-18 år) og senior 

medlemmer. Sidste rettidige indbetaling, er den 31.12. Restance mere end en 

måned, gør medlemskabet ugyldigt, og man er hermed udmeldt af klubben, og skal 

aflevere evt. nøgler osv.  

 

§7 

 

 



Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tidsrummet 1.3. - 15.4, og skal 

indkaldes med mindst 14 dages varsel skriftlig til medlemmer. Forslag der ønskes 

behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller næstformanden i 

hænde, senest en uge før generalforsamlingen. 

General forsamlingen skal indeholde følgende punkter: 

 

 1.  Valg af dirigent. 

 2.  Formandens beretning. 

 3.  Regnskab. 

 4.  Indkommende forslag. 

 5.  Forslag fra bestyrelsen. 

 6.  Budget og kontingent. 

 7.  Valg af bestyrelse: 

    5 bestyrelsesmedlemmer    

 8.  Valg af suppleant og revisor. 

 9.  Eventuelt 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv som formand, næstformand, kasserer/sekretær og 

menigt bestyrelsesmedlemmer 

 

§8 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 1/3 af 

medlemmerne skriftlig fremsætter ønske herom. Medlemmerne indkaldes hermed 

med mindst 8 dages varsel. En sådan indkaldelse skal indeholde en dagsorden. 

 

§9 

Aktive medlemmer opnår stemmeret på generalforsamlingen efter 3 måneders 

medlemskab. 

 

§10 

Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle klubbens anliggender, dog er det 

formanden der i det daglige tegner klubben. Generalforsamlingen ledes af en 

dirigent, der afgør alle spørgsmål mht. sagernes behandling, stemmeafgivelse m.m. 

 

§11 

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemme flerhed, uanset 

antallet af fremmødte medlemmer. Dette gælder også vedtægtsændringer. Til 

vedtagelse af beslutninger, der går ud på klubbens opløsning eller sammenlægning 

med en anden klub, fodres der dog 2/3 af klubbens medlemmer er mødt op, og at 

2/3 af disse stemmer for forslaget. Hvis generalforsamlingen er ikke 

beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen inden 8 dage, til en ny generalforsamling,  

 

hvor forslaget da anses for vedtaget, hvis 3/4 af de fremmødte stemmer for dette. 

Afstemningen herom foretages ved navneopråb. Hvis et medlem ønsker skriftlig 

afstemning skal dette imødekommes.  

 

§12 

Klubbens bestyrelse består af: 

 

 1. Formand. 

 2. Næstformand. 

 3. Sekretær/Kasserer. 

4. 2 bestyrelsesmedlemmer. 

 

Dette tal kan dog afviges når klubbens medlemstal taler for dette. Fravigelsen skal 

godkendes på en generalforsamling. Klubbens formand og kasserer skal være 

mindst 18 år. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver. 

Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen. 

 

§13 

Klubbens regnskabsår er fra den 1.1. - 31.12. Regnskabet skal forelægges 

bestyrelsen senest 3 dage før den ordinære generalforsamling. 

 

§14 

Den generalforsamling, der lovligt beslutter klubbens opløsning, træffer samtidigt 

bestemmelser om klubbens værdier og formue, der skal fordeles mellem RC-

unionen og/eller SIF. 

 

§15 

Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningens 

indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive 

formue. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for 

foreningen ud over kontingent forpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke krav 

på foreningens formue eller udbytte af nogen art. Det er kun formanden og/eller 

kasseren der er underskriftberettiget i alle klubbens henseender. 

 

Klubbens stiftende generalforsamling blev afholdt den 4. december 1993. 

Vedtægterne blev godkendt på ordinær generalforsamling den 11. marts 1994.  

 

 

 

 

 

 



Lidt om Fredericia Modelflyveklub. 
 

Fredericia Modelflyveklub bliv stiftet den. 4 december 1993. På dette 

tidspunkt havde klubben ingen flyveplads. Efter mange samtaler med 

kommunen fik klubben overdraget det areal, hvor klubben nu har til 

huse. (se kort på bagsiden). På daværende tidspunkt havde klubben 

12 medlemmer. Klubben har nu ca. 40 medlemmer, som spænder vidt 

over alle aldersgrænser. For 6 år siden fik vi eget klubhus med 

tilhørende toilet, og sidste år fik vi lagt fast strøm ind i klubhuset. 

For 3 år siden fik vi endvidere lagt 40 meter til flyvepladsen. 

Det kan oplyses at der er alle former/typer af modelflyvere i klubben. 

(fastvinget flyvere, svæveflyvere, helikoptere  osv.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningens første bestyrelse: 
Formand:   Næstformand:   Sekretær:   Bestyrelsesmedlem:   Bestyrelsesmedlem: 

Torben Enemark  Guy Otykier   Stig Hansen  Stig Andersen    Jacob Hvergel Pedresen 

Elbovænget 10  Holmemarksvej 46  Hollændervej 8  Torshøjvænget 106   Fænøvej 21 

7000  Fredericia  7000  Fredericia   5500  Middelfart  8361  Hasselager    7000  Fredericia 

 

 

Foreningens bestyrelse: 
Formand:    Næstformand:   Sekretær/Kasserer:   Bestyrelsesmedlem:    Bestyrelsesmedlem:  

Tobias Jacobsen  Erik Hagedorn   Peter Riis Hansen   Torben Olsen     Torben S. Petersen  

Borgvænget 7, Strib Marsvænget 6   Gyvelvænget 2, Egeskov  Møllebo Allé 51     Borggårdsparken 58  

5500 Middelfart   7000 Fredericia   7000 Fredericia    7000 Fredericia     7080 Børkop  

Tlf: 20 63 49 69  Tlf: 20 99 51 14   Tlf: 24 28 54 06    Tlf: 24 68 29 59     Tlf: 20 30 89 79  

 

Revisor:    Suppleant:  

Leo Henriksen   Kim Jeppesen  

Jens Thuesensvej 35  Færgegårdvej 39 

7000 Fredericia   5500 Middelfart  

Tlf: 75 56 34 35   Tlf: 53 85 15 05 
 

 

 

Notater: 
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