DFF’s vedtægter
§. 1. Foreningens navn og formål:
Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Flyvehistorisk Forening – forkortet til DFF.
Stk. 2. Foreningen er en landsdækkende kulturhistorisk interesse organisation med hjemsted i Københavnsområdet med det formål at skabe interesse
for flyvningens historie ved udgivelse
af publikationer, afholdelse af møder,
deltagelse i udstillinger og lignende,
samt indsamling og istandsættelse af
flyvehistoriske effekter.
Stk. 3. Foreningens virksomhed kan
foregå i nært samarbejde med andre
foreninger, virksomheder og museer
mm.
Stk. 4. Foreningens formål kan fremmes ved oprettelse af lokalafdelinger.
Lokalafdelingen skal udarbejde love,
som skal godkendes af DFF.
§ 2. Tegning af foreningen
Foreningen tegnes overfor 3. mand af
et flertal af bestyrelsen eller af formand
og kasserer i forening.
§ 3. Medlemmernes hæftelse
Stk. 1. Foreningens medlemmer hæfter
ikke personligt for foreningens forpligtelser.
Stk. 2. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter direkte overfor tredjemand, kan ikke ændres.
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§ 4. Indmeldelse
Enhver interesseret kan optages som
medlem, ved henvendelse til foreningen.
§ 5. Kontingent
Stk. 1. Æresmedlemmer betaler ikke
kontingent.
Stk. 2. Det årlige kontingent for øvrige
medlemmer fastsættes af den ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Kontingentet forfalder pr. 1. januar.
§ 6. Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningen.
Stk. 2. Manglende kontingent betaling
ved regnskabsårets udløb medfører
automatisk udmeldelse.
Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et
medlem, hvis forholdene giver anledning hertil. Beslutningen kan inden 4
uger indankes for den førstkommende
generalforsamling. Beslutningen er
gældende indtil et flertal på en følgende ordinær generalforsamling ophæver eksklusionsbeslutningen.
§ 7 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den
ordinære generalforsamling indkaldes
med mindst én måneds varsel, til afholdelse hvert år inden udgangen af
juni måned.
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Stk. 2. Der indkaldes gennem Flyvehistorisk Tidsskrift, eller ved særlig skrivelse til alle medlemmer.
Stk. 3. Forslag til valg til bestyrelse og
øvrige forslag skal være formanden i
hænde inden udgangen af januar måned og bekendtgøres i Flyvehistorisk
Tidsskrift.
Stk. 4. Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
a. Valg af dirigent
b. Bestyrelsen aflægger beretning
c. Fremlæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse
d. Behandling af indkomne forslag
e. Fastlæggelse af årskontingent
f. Valg af formand (kun i lige årstal)
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
to suppleanter til bestyrelsen
h. Valg af to revisorer og en revisor
suppleant (kun i ulige årstal)
i. Eventuelt
Stk. 5. Afstemning skal ske skriftligt,
såfremt det bestemmes af dirigenten
eller ønskes af blot et medlem af DFF.
Stk. 6. Under eventuelt kan der ikke
sættes forslag under afstemning.
Stk. 7. Sager, der ikke er optaget på
dagsordenen, kan ikke sættes under
afstemning.
§ 8 Beslutningsdygtighed
Alle sager, der behandles på generalforsamlingen afgøres ved simpelt
stemmeflertal, med undtagelse af beslutninger i henhold til §§ 19 og 20.
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§ 9 Stemmeret
Stk. 1. Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter mindst én måneds
medlemskab af DFF.
Stk. 2. Der kan stemmes med skriftlig
fuldmagt, dog kun med en fuldmagt pr.
fremmødt medlem.
Stk. 3. Afstemning skal være skriftlig,
hvis det bestemmes af dirigenten eller
blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling
§ 10 Indkaldelse
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst fire bestyrelsesmedlemmer, eller mindst en
tredjedel af DFF’s medlemmer skriftligt overfor formanden fremsætter krav
derom, med angivelse af hvad der
ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire
måneder efter at kravet er tilgået formanden.
Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde,
som ved den ordinære generalforsamling.
Stk. 4. Kun dagsorden forslag kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling.
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§ 11 Beslutningsprotokol
Stk. 1. Der føres beslutningsprotokol
over ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Protokollen underskrives af dirigenten og formanden.
Stk. 2. Resume optages i Flyvehistorisk Tidsskrift.
Bestyrelsen
§ 12 Indledning
Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige
ledelse af foreningens virksomhed og
varetager dens formål og interesser.
Stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg/arbejdsgrupper efter behov. Udvalgets/arbejdsgruppens formand refererer til bestyrelsen.
§ 13 Bestyrelsens størrelse og valgperiode for denne og for revisor
Stk. 1. DFF ledes af en formand og en
bestyrelse på 5 medlemmer.
Stk. 2. Valgperioden er to år, således
at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, første suppleant og en revisor,
vælges på et års generalforsamling og
3 bestyrelsesmedlemmer, anden
suppleant og en revisor samt
revisorsuppleant på det følgende års
generalforsamling.
Stk. 3. Genvalg kan finde sted.
§ 14 Konstituering
Den valgte bestyrelse konstituerer sig
selv efter generalforsamlingen med:
næstformand, kasserer, sekretær og
kontaktperson til lokalafdelingerne.
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§ 15 Bestyrelsens funktion
Stk. 1. Bestyrelsen skal afholde møde
mindst én gang i kvartalet. Bestyrelsen
skal dog indkaldes til møde, når mindst
to bestyrelsesmedlemmer fremsætter
skriftlig anmodning herom til formanden.
Stk. 2. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med formanden og tre bestyrelsesmedlemmer, eller ved 4 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4. Over det under forhandlingerne
passerede føres en protokol, der fremlægges og godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde.
Stk. 5. Forfald. Et bestyrelsesmedlem,
der uden lovlig grund udebliver fra 3 på
hinanden følgende bestyrelsesmøder,
må, hvis blot et medlem af bestyrelsen
kræver det, udgå af bestyrelsen, og
suppleanten indtræder da i hans sted.
Regnskab og revision
§. 16. Regnskabsperiode.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§ 17. Midlers anbringelse og disponering
Stk. 1. Foreningens midler skal indsættes i pengeinstitut eller anbringes i obligationer i foreningens navn.
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Stk. 2. Dispositionsret til foreningens
midler kan gives til kassereren alene,
såfremt netbank anvendelse nødvendiggør dette.
§ 18 Revision
Stk. 1 Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med deres revisionserklæring.
Stk. 2. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 1. marts, og skal af
disse være revideret såvel talmæssigt
som kritisk inden den 1. april.
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§ 20 Foreningens opløsning
Stk. 1. Forslag til opløsning af DFF behandles som angivet i § 19.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning overlades midler og effekter til en
af generalforsamlingen valgt organisation, der har som formål i bred forstand
at fremme interessen for flyvning.
Godkendelse m. m.
Vedtaget på generalforsamlingen den
15. april 2015 og på den ekstraordinære
generalforsamling den 20. april 2016.

Vedtægtsændringer og opløsning
§ 19 Vedtægtsændringer
Til ændring af vedtægterne kræves at
mindst halvdelen af DFF’s medlemmer
skal stemme for. Såfremt der på generalforsamlingen er flertal for forslaget, men færre end halvdelen af DFF’s
medlemmer repræsenteret, skal forslaget behandles på en ekstraordinær
generalforsamling, hvor det kan vedtages såfremt et flertal af de fremmødte
medlemmer stemmer for det.
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