
stk. 5. Bestyrelsen kan desuden afsætte et bestyrelsesmedlem, såfremt medlemmet 
efter bestyrelsens skøn i væsentlig grad misrøgter sit arbejde. Denne 
eksklusion skal vedtages med 2/3 flertal.

stk. 6. Ved formandens forfald indtræder næstformanden som formand, indtil 
næste ordinære generalforsamling.

stk. 7. Kassereren kan vælges udenfor bestyrelsen.
stk. 8. Valg af to suppleanter gælder for 2 år og suppleanterne afgår på skift.

§ 11.
stk. 1. Klubben tegnes af formanden i forening med kassereren eller 2 

bestyrelsesmedlemmer.
stk. 2. Klubbens aktive medlemmer hæfter indtil 6 måneder efter udmeldelse, 

personligt og pro rata for den gæld, der ved udmeldelsestidspunktet måtte 
påhvile NFK.

stk. 3. Klubben (bestyrelsen) kan optage lån og acceptere anden 
gældsforpligtigelse såfremt en generalforsamling bemyndiger bestyrelsen 
dertil.

§ 12.
stk. 1. Valg af to interne revisorer gælder for 2 år og revisorerne afgår på skift.
stk. 2. Revisor(erne) har til enhver tid adgang til klubbens regnskab og skal have 

det forelagt til revision senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.
stk. 3. I stedet for stk. 1 kan der vælges en ekstern registreret eller statsautoriseret 

revisor udenfor foreningen.
stk. 4. Klubbens materiel forsyning optælles af revisorerne før hver 

generalforsamling.
stk. 5. Klubbens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.
                                                                             

§ 13.
stk. 1. Alle opvisninger som foretages i NFK-regi, skal godkendes af et af 

bestyrelsen nedsat opvisningsudvalg.
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LOVE FOR NORDSJÆLLANDS
FALDSKÆRMS KLUB

VEDTAGET DEN 2. FEBRUAR 2017.

                                                                                                 
§ 1

stk. 1. Klubbens navn er Nordsjællands Faldskærms Klub.
stk. 2. Klubben har hjemsted i Frederikssund Kommune.
stk. 3. Klubben er tilsluttet Dansk Faldskærms Union.
                                                                                       

§ 2.
stk. 1. Klubbens formål er at udbrede kendskabet til faldskærmssporten, og at give 

medlemmerne mulighed for at dyrke faldskærmssport.
        

§ 3.
stk. 1. Som aktivt medlem kan optages enhver person, der ønsker at dyrke 

faldskærmssport.
stk. 2. Som passive medlemmer kan optages personer, der ønsker at deltage i 

klubbens virksomhed, uden at springe.
Aktive medlemmer kan, når særlige forhold taler derfor, midlertidigt få 
status som passive.

stk. 3. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af klubben. Udnævnelse af 
æresmedlemmer kan kun ske på baggrund af en ekstraordinær og langvarig 
indsats for klubben.

stk. 4. Æresmedlemmer nyder følgende fordele:
1. Æresmedlemmet er kontingentfrit medlem af klubben til sin dødsdag.
2. Æresmedlemmet har i alle henseender status som aktivt medlem.

stk. 5. Bestyrelsen træffer afgørelse om medlemsforhold i hvert enkelt tilfælde.

§ 4.
stk. 1. Indmeldelse skal ske ved udfyldelse af en skriftlig begæring, der afleveres 

til medlemsregistratoren. A1 elever indmeldes automatisk i forbindelse med 
deltagelse på den teoretiske del af springkurset.

stk. 2. Opnåelse af medlemskab finder først sted efter betaling af de af klubben 
fastsatte beløb.

stk. 3. Kontingent skal betales forud. Bestyrelsen kan vedtage nærmere 
retningslinjer vedr. kontingentindbetaling.

stk. 4. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren med mindst 1 
måneds varsel pr. udgangen af en måned.
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§ 5.
stk. 1. Medlemmer kan af bestyrelsen udelukkes fra klubben hvis de enten:

1. ikke overholder DFU’s regler
2. og/eller klubbens anvisninger angående springvirksomhed.
3. i øvrigt forbryder sig mod klubbens eller sportens etik.

§ 6.
stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af marts 

måned efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftlig og med mindst 14 

dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, samt oplysninger om 
hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, samt oplyse om disse er villige 
til at lade sig genvælge.

stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte, at en indkaldelse per e-mail, samt via klubbens 
hjemmeside regnes som skriftlig. Dog kan ethvert medlem vælge fremover 
at modtage indkaldelsen med almindelig post. Besked herom skal gives 
skrifteligt til bestyrelsen senest 15. januar i et givent år for at have virkning 
fra samme år.

stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende 
punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Forslag til lovændringer fra bestyrelsen.

Forslagene skal have været udsendt til medlemmerne senest samtidig 
med indkaldelsen til generalforsamlingen.

6. Forslag til lovændringer fra medlemmerne. 
Forslagene skal have været bestyrelsen i hænde senest den 1. januar, 
hvorefter bestyrelsen foranlediger dem udsendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
a. Formand/Næstformand.
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisorer.
10. Øvrige forslag, herunder fremlæggelse af bestyrelsens planer for 

det/de kommende år.
11. Fastsættelse af rammerne for kontingent og indskud.
12. Eventuelt.
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§ 7.
stk. 1. Stemmeret på generalforsamlingen har aktive medlemmer, der har været 

medlem af klubben i mindst 3 måneder.
stk. 2. Passive medlemmer har ikke stemmeret.
stk. 3. For aktive medlemmer gælder, at stemmeret kun opnås ved personlig 

fremmøde, og stemmeretten bortfalder ved enhver form for restance overfor 
klubben.

stk. 4. Ved ekstraordinær generalforsamling, indvarslet med mindre end 14 dages 
varsel, kan der stemmes ved skriftlig fuldmagt.

                                         
§ 8.

stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når:
1. Bestyrelsens ønsker det.
2. Når 10 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer, ved skriftlig 

henvendelse til bestyrelsen, har fremsat anmodning herom. Det skal af 
anmodningen fremgå, hvilket emne, der ønskes behandlet. Indkaldelsen
skal være udsendt inden 14 dage fra anmodningens modtagelse.

stk. 2. For ekstraordinær generalforsamling anvendes reglerne fra ordinær 
generalforsamling tillempet i fornødent omfang.

stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftlig, med 
mindst 4 døgns varsel.

                                                                                   
§ 9.

stk. 1. En generalforsamling er altid beslutningsdygtig.
stk. 2. Lovforslag vedtages ved simpelt stemmeflertal.
stk. 3. Beslutning om klubbens ophævelse skal dog vedtages af 2/3 af samtlige 

stemmeberettigede medlemmer.
stk. 4. Såfremt blot 5 medlemmer fremsætter ønske herom, skal afstemninger være 

skriftlige og hemmelige.

§ 10.
stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, evt. kasserer og 3 

bestyrelsesmedlemmer, som vælges til en bestyrelsespost de i forvejen er 
konstitueret til.

stk. 2. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter gælder for 2 år, således at 
formanden og næstformanden afgår på skift. Formanden, sekretær og ét 
øvrigt bestyrelsesmedlem i ulige år og næstformanden samt de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer i lige år.

stk. 3. Bestyrelsen holder møde efter behov og efter formandens nærmere 
bestemmelse, samt når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

stk. 4. Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer kan bestyrelsen efter eget valg 
indsætte suppleanter. Denne indsættelse gælder kun til næste ordinære 
generalforsamling.
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