Klublove
Tidligere KFK, Nu HTM blev stiftet på den stiftende generalforsamling i 1959.
Klublove er revideret den 5. marts 2009, den 4. marts 2010, den 3. marts 2011, og den 7. marts 2013, 13. februar 2018.
§ 1. Navn og hjemsted
A. Klubbens navn er: Høje-Taastrup Modelflyveklub.
B. Klubbens initialer er: HTM.
C. Klubben har hjemsted i Høje Taastrup Kommune.
D. klubben har modelflyveplads i Soderup, Thorbjergvej, 2640 Hedehusene
§ 2. Formål og tilhørsforhold
A. Klubbens formål er at opretholde en modelflyveplads med tilhørende faciliteter for flyvning med radiostyrede modelfly.
B. Klubbens formål er også at fremme medlemmernes interesse inden for denne sportsgren, Gennem bl.a. rådgivning,
træning, undervisning og foredrag.
C. HTM er en frivillig folkeoplysende forening der er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, om også at
udbrede kendskabet til modelflyvning.
D. Klubben er tilknyttet Modelflyvning Danmark MDK
E. Klubben er medlem af DGI Midt- og Vestsjælland
F. Klubben skal være godkendt som forening af Høje Tåstrup Kommune.
§ 3. Medlemmer
A. Som medlemmer kan optages personer, der ønsker at støtte og deltage i klubbens aktiviteter efter dens forrmålsparagraf. Aktive medlemmer skal være medlem af Modelflyvning Danmark.
B. Optagelsesansøgninger behandles på bestyrelsesmøder efter indlevering af klubbens ansøgningsblanket i udfyldt
stand. Ansøger skal oplyse fødselsdag (dd.mm.åå) for at blive optaget.
C. Det er ikke tilladt medlemmer at benytte HTM-flyveplads til erhvervsmæssige formål, heri indgår promovering af
modeller, udstyr eller lignende.
D. Medlemmernes antal er begrænset til 95 aktive medlemmer, jævnfør miljøgodkendelsen fra HTK.
E. Nye medlemmer kan optages, når der er plads. Er der ikke plads tilbydes ansøgeren optages på venteliste. Når der
bliver plads til et nyt aktivt medlem, vil den ansøge der har stået længst på venteliste, blive tilbudt den ledige plads.
F. Udmeldelse kan ske pr. 1. januar og 1. juli.
G. Støttemedlem - Aktive medlemmer som ikke ønsker at flyve mere, men gerne vil beholde tilknytning til HTM, kan
overgå som støttemedlem.
Støttemedlem kan komme på flyvepladsen uden flyver, modtage klubmeddelelser og deltage i klubmøder og klubbens
arrangementer. Støttemedlemmer har ikke stemmeret og tæller ikke med i medlemsantallet.
H. Medlemmer under 15 år. HTM skal indhente børneattesterne, på alle frivillige, der som led i udførelsen af deres
opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år eller som færdes blandt børn under 15 år og derved har mulighed for

at opnå direkte kontakt med disse børn.
I. Medlemmer under 15 år, skal være ifølge med forældre og/eller værge.
§ 4. Indskud og kontingent
A. Ved indmeldelse i klubben betales det gældende indskud. Indskud anvendes fortrinsvis til klubbens investeringer i
bygninger og maskiner. Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller eksklusion.
B. Alle medlemmer betaler det gældende kontingent. Kontingentet anvendes til klubbens drift af flyvepladsen.
C. Alle indbetalinger skal ske over klubbens bankkonto
D. Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves en gang årligt og forfalder 1.
december. Sidste rettidige indbetalingsdato er 31. december. Restanter tilsendes endnu en opkrævning med tillæg af
gebyr, kr. 100,-. Er det nye beløb ikke indgået på klubbens bankkonto senest 7 dage efter sidste påkrav, slettes
restanten af medlemslisten, og medlemmet betragtes derfor som udmeldt.
E. Nye medlemmer, der optages i regnskabsårets løb, skal kun betale kontingent for den resterende del af regnskabsåret. Beregnet ud fra antal måneder.
F. Ved udmeldelse inden 1. juli refunderes et halvt års kontingent.
G. Unge medlemmer betaler halvt kontingent til og med det år, hvori medlemmet fylder 17 år.
H. Bestyrelsen er bemyndiget til at give henstand med betalingen af kontingent i en kortere periode, hvis særlige forhold
taler derfor, og det pågældende medlem søger skriftligt herom.
§ 5. Regnskab og formue
A. Klubbens indtægter og formue må kun anvendes til klubbens formål.
B. Klubbens regnskabsår er kalenderåret
C. Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen.
D. Kassereren forestår regnskabsføringen og disponerer over klubbens pengemidler indenfor de af generalforsamlingen
vedtagne budgetrammer.
E. Dispositioner udover den vedtagne budgetramme skal godkendes på et bestyrelsesmøde, et beslutningsdygtigt
klubmøde eller en generalforsamling.
F. Udbetalingsbilag der overstiger kr. 2.000,- skal udover kassereren godkendes og påtegnes af et bestyrelsesmedlem.
G. Foreningens formue, ud over kontante driftsmidler, placeres på foreningens konto anlægsarrangement. For at opnå
bedre afkast af formuen, kan denne placeres i sikre værdipapirer, f.eks. obligationer i foreningens depot knyttet til
kontoen. Kun bestyrelsen i foreningen kan disponere over disse midler. Afkast af foreningens formue overføres til
foreningens konto.
§ 6. Love og regler
A. Alle medlemmer er forpligtigede til at overholde de til enhver tid gældende klublove
B. Alle medlemmer er forpligtigede til at overholde HTM’s pladsregler, og er både forpligtigede til at påtale og til at
indberette overtrædelser til bestyrelsen.
C. Overtrædelse af love og HTM’s pladsregler, som ikke afgøres på anden måde kan indberettes til bestyrelsen inden 14
dage. Bestyrelsens afgørelser skal bekendtgøres til medlemmerne. Bestyrelsen kan idømme karantæne eller i grove
tilfælde eksklusion. Karantæne og eksklusion kan ankes til et beslutningsdygtigt klubmøde eller generalforsamling.
D. Bestyrelsen er bemyndiget til, at tilrette HTM’s pladsregler således, at de til en hver tid overholder den gældende
landzonetilladelse.

E. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte et støjudvalg, der skal opstille retningslinjer, for at sikre at medlemmerne
overholder den gældende landzonetilladelse.
§ 7. Generalforsamlinger
A. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i marts måned.
B. Klubbens årsregnskab afsluttes, så det kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling.
C. En generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel for at være beslutningsdygtig. Indkaldelse
udsendes via e-mail og annonceres på hjemmesiden.
D. Stemmeberettiget er alle betalende aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
E. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
F. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt det kræves af et medlem, skal
afstemningen udføres skriftligt. Stemmeudvalget skal bestå af tre medlemmer
G. Bestyrelsen vælges for to år af gangen.
H. I lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. I ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Hvert år vælges en revisor. Genvalg kan foretages.
I. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Sekretæren er referent for generalforsamlingen
J. Bestyrelsen udpeger Pladsmand, Græsmand og Webmaster.
K. Generalforsamlingen vælger repræsentanter til Modelflyvning Danmark MDK repræsentantskabsmøde. Antallet af
repræsentanter beregnes af Modelflyvning Danmark (1 for hver 15 medlemmer).
L. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget, indskud og kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor og repræsentanter til ModelflyvningDanmark MDK.
7. Eventuelt
M. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det vedtages på et bestyrelsesmøde, eller når 1/3 af samtlige
medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med forslag til dagsorden.
N. Et mindretal (mindst 2) af bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
§ 8. Klubmøder
A. Alle medlemmer af HTM kan deltage i klubmøder.
B. Klubmøder afholdes normalt den første torsdag i månederne, oktober, november, december, januar, februar, marts og
april. Sekretæren indkalder til klubmøder via e-mail og SMS. Klubmøderne har til formål, at styrke medlemmernes
interesse for modelflyvning, gennem foredrag, modelbyggemøder, udveksling af erfaringer og socialt samvær.
C. Et beslutningsdygtigt klubmøder, er et klubmøde der af bestyrelsen indkaldes med mindst 3 dages varsel med
angivelse af begrundet dagsorden, hvor der kan vedtages særregler og nedsættes udvalg til løsning af særligt
påkrævede opgaver. Et beslutningsdygtigt klubmødes beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt det
kræves af et medlem, skal afstemningen udføres skriftligt. Stemmeudvalget skal bestå af tre medlemmer.

§ 9. Arrangementer uden for de af Modelflyvning Danmark godkendte flyvepladser
A. Ved arrangementer der afholdes uden for de af Modelflyvning Danmark godkendte flyvepladser, og ved hvilke der
udføres opvisning af HTM medlemmer i HTM´s navn, skal der blandt deltagerne være udpeget en holdleder.
B. Holdlederen skal godkende pladsforhold og sikrer at der er tegnet fornøden forsikring.
C. Holdlederen skal være godkendt af HTM´s bestyrelse, og er herefter bemyndiget til at udpege de deltagende piloter.
§ 10. Opløsning af HTM
A. Opløsning af klubben kan ske, når ¾ af medlemmerne stemmer herfor på en i den anledning afholdt ekstraordinære
generalforsamling.
B. Klubbens eventuelle aktiver tilfalder i så fald Modelflyvning Danmark MDK, der skal anvende disse til folkeoplysende
formål.
§ 11. Beføjelser
A.

Generalforsamlingen er klubbens øverste beslutningsmyndighed.

B.

Klubben tegnes i den daglige drift af klubbens kasser eller formand hver for sig

C. Klubbens midler på konto anlægsarrangement og værdipapirer i tilknyttet depot, kan udelukkende disponeres af
klubbens bestyrelse i forening.

