
Vedtaegter for AOPA DMU 

§1 

Navn 

Unionens navn er "AOPA DMU". Navnet afspejier unionens ophav som en fusion af Aircraft Owners 
and Pilots Association (AOPA) samt Dansk Motorflyver Union (DMU). 

AOPA DMU er ved medlemskab af lAOPA (International Council of Aircraft Owner and Pilot 
Associations, Washington), enerepraesentant i Danmark for denne organisation. AOPA DMU kan 
tilslutte sig andre nationale og Internationale organisationer. 

§2 

Hjenfisted 

Hjemstedet for AOPA DMU fastsaettes af bestyrelsen. 

§3 

Formal 

AOPA DMUs formal er savel nationalt, som internationalt at virke for fremme af den almene 
motorflyvning (GA) og for 0gning af flyvesikkerheden ved at arbejde for, 

1) at fremme motorflyvningen i Danmark, 

2) at begraensninger og formaliteter ved flyvning generelt holdes pa et rimeligt og acceptabelt 
niveau. 

3) at nationale myndigheder og organer inddrager AOPA DMU i beslutningsprocesserne 
vedr0rende udstedelse af nye eller reviderede bestemmelser, gaeldende for den del af den 
civile luftfart, som AOPA DMU repraesenterer. 
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4) at samie de danske erfaringer og synspunkter og gennem lAOPA og andre Internationale 
organisationer lade disse indga i Internationale myndigheders og organers overvejelser, ved 
udstedelse af nye eller reviderede bestemmelser, gaeldende for den del af den civile luftfart, 
som AOPA DMU repraesenterer. 

5) at deltage ved ivaerksaettelse og anvendelse af tiltag, som kan medvirke til forbedring af 
flyvesikkerheden. 

6) at indsamie betydningsfuld information for medlemmerne samt holde medlemmerne 
informeret herom 

§4 

Organisatorisk opbygning 

Enhver dansk motorflyveklub eller motorflyveafdeling kan s0ge om tilslutning til AOPA DMU. Alle 
bestyrelsesmedlemmer i motorflyveklubben eller motorflyveafdelingen skal vaere medlem af AOPA 
DMU, medmindre de ikke er i besiddelse af gyldigt LAPL (A/H) certifikat eller h0jere. 

Medlemmerne af AOPA DMU bestar af: 

Klubmedlemmer 
Klubmedlemmer er medlemmer via en tilsluttet motorflyveklub. Klubben opiyser hviike medlemmer, 
der optages gennem klubmedlemskabet. 

Direkte medlemmer 
Som direkte medlemmer kan optages personer, der er indehaver af eller har pabegyndt praktisk 
flyvning til LAPL (A/H) eller h0jere, flyejere samt flyvepladsejere. 

Firmamedlemmer 
Firmamedlemmer er medlemmer via et firmamedlemskab. Firma medlemskaber kan tegnes af 
virksomheder og selskaber, der ejer eller opererer motorfly. Firmaet meddeler hvem som 0nskes 
optaget gennem firmamedlemskabet. 

Stottemedlemmer 
Personer, institutioner og firmaer, der ikke opfylder ovenstaende betingelse, kan optages som 
st0ttemedlemmer. St0ttemedlemmer har ingen stemmevaegt pa repraesentantskabsm0det og kan 
ikke vaelges som formand eller bestyrelsesmedlem, men kan af bestyrelsen indvaelges i udvalg eller 
komiteer. 



Ethvert medlem kan udnaevnes til aeresmedlem efter indstilling af bestyrelsen, til vedtagelse pa det 
ordinaere repraesentantskabsm0de. /Eresmedlemmer er kontingentfri. 
Medlemmer der er fyldt 67 ar og som ikke laengere har en gyldig medical, kan efter mindst 10 ars 
uafbrudt medlemskab, anmode om seniorrabat. 

De til AOPA DMU tilsluttede klubber forpligter sig til at tilmelde samtlige medlemmer, der er i 
besiddelse af LAPL (A/H) certifikat eller h0jere samt elever, der har pabegyndt praktisk flyvning til 
LAPL (A/H) eller h0jere certifikat. 

Det tillades de til AOPA DMU tilsluttede klubber at have andre medlemmer, som ikke har LAPL 
certifikat eller h0jere eller ikke er aktive inden for flyvning. Tilmelding af disse medlemmer til AOPA 
DMU erfrivillig. 

Safremt en AOPA DMU tilsluttet klub optager et medlem, der ogsa pa anden made betaler kontingent 
til AOPA DMU kan den pagaeldende optages uden at betale yderligere kontingent til AOPA DMU. 

De til AOPA DMU tilsluttede klubber er forpligtiget til, pa opfordring af AOPA DMU, at indsende 
medlemslister hvert ar pr. 1/12. 

De til AOPA DMU tilsluttede klubber forpligter sig til at overholde retningslinjerne i Unions-
handbogen. 

§ 5 

Repraesentantskabsm0der 

Repraesentantskabet er AOPA DMU's 0verste myndighed. 

Adgang til repraesentantskabsm0det 
Alle AOPA DMU medlemmer har adgang til repraesentantskabsm0det. De medlemmer klubberne og 
0vrige medlemmer har valgt, som repraesentanter og bestyrelsesmedlemmer, hartaleret. 
Medlemmer, der ikke er udpeget som repraesentanter, har taleret under dagsordenens punkt 8 
Eventuelt. 

/Endringer i medlemsklubbernes tegningsberettigede meddeles AOPA DMU's sekretariat senest 
1. maned inden det arlige repraesentantskabsm0de. 
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Repraesentantskabets dirigent: 
Repraesentantskabet ledes af en af repraesentantskabet valgt dirigent, der ikke beh0ver at vaere 
medlem af AOPA DMU. Dirigenten afg0r alle sp0rgsmal vedr0rende afviklingen af dagsordenen, for sa 
vidt ban ikke matte finde aniedning til at henvise en sags behandling til repraesentantskabets 
afg0relse. 
Stemmeret og afstemninger: 
I. Pa repraesentantskabsm0det ud0ves stemmeretten ved repraesentant(er). 

II. Repraesentanten(erne) stemmer med det antal stemmer, klubben eller gruppen af 0vrige 
medlemmer er berettiget til. 

III. Regler for tildeling af stemmer: 
a. Klubber: 
Hver tilsluttet klub, der ikke er i kontingentrestance, har 1 stemme pr. pabegyndt 
30 medlemmer, som via klubben betaler kontingent til AOPA DMU, opgjort per seneste 1. 
januar. 

b. Firmamedlemmer og direkte medlemmer: 
Direkte medlemmer og medlemmer via et firmamedlemskab har, for medlemmer, der ikke er i 
kontingentrestance, 1 stemme pr. pabegyndt 30 medlemmer som betaler AOPA DMU 
kontingent, opgjort pr. seneste 1 januar. 
Repraesentanten(erne) for denne medlemsgruppe vaelges pa et m0de, umiddelbart forud for 
repraesentantskabsm0det, ved simpel stemmeflerhed, blandt de fremm0dte fra denne gruppe. 

Den sendte repraesentant for en flyveklub skal m0de med skriftlig fuldmagt underskrevet af 
medlemsklubbens tegningsberettigede. Den sendte repraesentant kan repraesentere flere stemmer 
fra egen flyveklub. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt pa andre flyveklubbers vegne. 

Repraesentantskabsm0det er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremm0dte repraesentanter. Dette 
gaelder dog ikke i sp0rgsmalet om ophaevelse af Unionen. 

Afg0relse om aendringer af AOPA DMU's vedtaegter skal traeffes med mindst 2/3 flertal blandt de 
fremm0dte repraesentanter. § 16 kan dog alene aendres efter hvad der er fastsat i denne paragraf. 

Safremt en vedtaegtsaendring vedtages med et flertal, men ikke med 2/3 af de fremm0dte 
repraesentanters stemmer, indkaldes til et ekstraordinaert repraesentantskabsm0de, hvor forslaget 
kan vedtages med almindeligt flertal blandt de fremm0dte repraesentanter. M0det indkaldes med 
mindst 14 dages varsel til afholdelse indenfor 90 dage fra det senest afholdte 
repraesentantskabsm0de. 
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Valg af de under dagsordenen § 8 indvalgte medlemmer til bestyrelsen sker ved simpelt 
stemmeflertal. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsaettes af bestyrelsen, dog mindst 7. 

Alle andre afg0relser traeffes ligeledes ved simpelt stemmeflertal. 

Safremt blot en af de stemmeberettigede kraever det, skal der afholdes skriftlig afstemning. 

Ordinaert repraesentantskabsm0de 

AOPA DMU, hvis 0verste myndighed er repraesentantskabet, afholder repraesentantskabsm0de hvert 
ar senest den 1. juni. Alle i §4 naevnte medlemmer har ret til at m0de pa repraesentantskabsm0det. 
Der indkaldes til ordinaert repraesentantskabsm0de med mindst 4 ugers skriftligt varsel, primaert e-
mail, til medlemmernes senest opgivne adresser med angivelse af tid og sted for m0det. 

Forslag, som medlemmerne 0nsker behandlet pa Unionens repraesentantskabsm0de, skal vaere 
indsendt til AOPA DMUs sekretariatet senest 3 uger f0r m0dets afholdelse. 

Det pahviler AOPA DMU bestyrelse, senest samtidig med indkaldelsen, at udsende f0lgende til 
orientering for medlemmerne f0r repraesentantskabsm0det: 

1. Beretning om den forl0bne periode 
2. Forslag, som bestyrelsen 0nsker behandlet pa repraesentantskabsm0det 

Senest 2 uger f0r repraesentantskabsm0dets afholdelse udsender AOPA DMU indkomne forslag til 
repraesentantskabsm0det, til samtlige medlemmer til orientering. Samtidigt udsendes unionens 
regnskab for det forl0bne regnskabsar samt budget for det kommende regnskabsar. 

§ 6 

Ekstraordinaert repraesentantskabsm0de 

AOPA DMUs bestyrelse kan til enhver tid indkalde til ekstraordinaert repraesentantskabsm0de. 

Bestyrelsen er pligtig at indkalde til ekstraordinaert repraesentantskabsm0de, hvis mindst 1/3 af de 
mulige stemmer begaerer det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af de sp0rgsmal 
der 0nskes behandlet. 
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Senest 2 uger efter begaeringens modtagelse skal bestyrelsen foranledige m0det indkaldt med mindst 
2 ugers skriftligt varsel til samtlige medlemmer, til afholdelse senest 8 uger efter begaeringens 
modtagelse, med opiysning om tid, sted og dagsorden for ekstraordinaert repraesentantskabsm0de. 

§ 7 
Formandsm0de 

Der holdes m0de med de tilsluttede klubbers formaend eller stedfortraedere samt repra9sentant(er) 
for de direkte medlemmer i efteraret, senest den 30. november. Pa m0det orienteres om aktuelle 
aktiviteter og der dr0ftes aktiviteter og 0nsker for det f0lgende ar. 

§8 
Repraesentantskabsm0det 

Pa det ordinaere repraesentantskabsm0de skal f0lgende dagsorden behandles: 

1. Registrering af de stemmeberettigede. 
2. Valg af dirigent. 
3. Aflaeggelse af beretning samt godkendelse af denne. 
4. Aflaeggelse af regnskab samt godkendelse af dette. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Budget og kontingent for det kommende ar og godkendelse af dette. 
7. Valg af: 

a. medlemmer til AOPA DMUs bestyrelse 
b. 2 suppleanterfor bestyrelsen 
c. 2 revisorer, hvoraf mindst 1 skal vaere offentlig godkendt revisor. Revisorer beh0ver ikke at 
vaere medlemmer af AOPA DMU 

8. Eventuelt. 

§9 

Protokol 
Der skal f0res protokol over repraesentantskabsm0dets forl0b. Protokollen skal underskrives af 
dirigenten og den hidtidige formand og har herefterfuld beviskraft. 
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Protokollen skal udsendes til nnedlemnnerne senest 8 uger efter repraesentantskabsnn0dets 
afholdelse. 

§ 10 

Bestyrelse 

AOPA DMUs bestyrelse bestar af mindst 7 og maksimum 9 medlemmer, jf. §5. 

Valgbartil bestyrelsen er alle i §4 naevnte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, dog ikke 
st0ttemedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne fungerer for 2 ar ad gangen. Det tilstraebes at ca. 
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgar pa lige arstal og den anden halvdel pa ulige arstal. Der 
vaelges 2 bestyrelsessuppleanter for et ar ad gangen. 

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted, ogsa nar en indstillet person ikke er til stede, men positivt har 
tilkendegivet, at vaere villig til valg. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv pa dagen for repraesentantskabsm0det. 

Under konstitutionen skal personvalg ske ved skriftlig afstemning, safremt blot en anmoder herom. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, nsstformand, eventuel sekretaer, kasserer samt andre 
eventuelle positioner. I tilfaelde af stemmelighed ved valg af formand afg0res denne del af 
konstitueringen ved lodtraekning. 

Et bestyrelsesm0de er beslutningsdygtigt, nar mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ertil 
stede, og dets afg0relse er betinget af simpel stemmeflerhed. I tilfaelde af at stemmetallet star lige, i 
formandens stemme afg0rende. 

Bestyrelsen fastsaetter selv sin forretningsorden. 

Unionen tegnes af formanden; i dennes fravaer af naestformanden suppleret med mindst et andet 
bestyrelsesmedlem. 

Kassereren tegner dog Unionen i forbindelse med bankkonti. 

Bestyrelsen kan ansastte l0nnede medarbejdere til varetagelse af Unionens arbejde. 



§11 

Bestyrelsesm0der 

Bestyrelsesm0der planlaegges afholdt mindst en gang hvert kvartal, men i 0vrigt sa ofte det af 
formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer sk0nnes n0dvendigt. 
Indkaldelse til bestyrelsesm0det foretages med mindst 8 dages varsel og n0dvendige bilag med 
angivelse af dagsorden for m0det skal medf0lge. Pa bestyrelsesm0det behandles de emner der er pa 
den udsendte dagsorden, punkter kan udskydes til behandling pa efterf0lgende bestyrelsesm0der. 

§12 

Optagelse og udmeldelse af klubber 

Optagelse af medlemsklubber af AOPA DMU sker ved skriftlig begaering til AOPA DMUs bestyrelse. 

Begaeringen skal vaere ledsaget af de for den pagaeldende flyveklubs gaeldende vedtaegter/love, den 
eller de tegningsberettigede samt opiysninger om klubbens medlemsantal og fordeling af medlemmer 
og status i forhold til medlemskab. 

Unionens bestyrelse traeffer pa f0rstkommende bestyrelsesm0de, efter begaeringens modtagelse, 
afg0relse om optagelse af flyveklubben. Ved afslag pa optagelse har den ans0gende flyveklub 
mulighed for at fa pr0vet afslaget pa f0rstkommende ordinaere repraesentantskabsm0de i AOPA 
DMU. 

Flyveklubbens udmeldelse af AOPA DMU skal ske skriftligt til Unionens bestyrelse til 31. december 
med 6 maneders varsel. Safremt alle klubmedlemmer i flyveklubben udmeldes af AOPA DMU, 
betragtes klubbens medlemskab som oph0rt i AOPA DMU. Der ydes ikke refusion for kontingent og 
formue. 

De i AOPA DMU indmeldte medlemsklubber er underkastet Unionens vedtaegter og ma ikke have 
vedtaegter der strider herimod. 
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§13 

Ind- og udmeldelse af andre medlemmer end klubmedlemmer 

Andre nnedlemmer end klubmedlemmer optages ved henvendelse til Unionens sekretariatet. 
I forbindelse med indmeldelse betales kontingent pro rata for den del af regnskabsaret, 
medlemskabet varer. Eventuelt indmeldelsesgebyr fastsaettes af bestyrelsen. 

Bestyrelsen kan afvise anmodninger om optagelse. 
Udmeldelse af andre medlemmer, end klubmedlemmer, skal ske skriftligt med mindst 1 maneds 
varsel til udl0b af aret. Der ydes ikke refusion for kontingent og formue. Medlemmer, der ikke inden 
den fastsatte betalingsfrist har betalt kontingent for det indevaerende ar, kan, efter der sa vidt muligt 
er givet varsel, slettes af Unionen og kan f0rst pa ny optages, nar det skyldige bel0b samt eventuelt 
nyt indmeldelsesgebyr er betalt. 

§ 14 

Regnskab og regnskabsar 

Unionens regnskabsar l0ber fra 1. januar til 31. december. 

§15 

Eksklusion 

Bestyrelsen kan, hvis den finder aniedning dertil, ekskludere et medlem eller en tilsluttet klub, hvis et 
flertal i bestyrelsen ved skriftlig afstemning vedtager dette. 

En sadan eksklusion kan af den ber0rte part indbringes for repraesentantskabet ved det arlige m0de, 
men har ikke opsaettende virkning. I tilfaelde af eksklusion ydes der ikke kontingentrefusion. 
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§16 

Ophaevelse af Unionen 

Ophaevelse af AOPA DMU kan kun ske ved beslutning pa et i den aniedning saerligt indkaldt 
repraesentantskabsm0de, hvor mindst 1/2 af alle stemmeberettigede skal vaere til stede. Beslutningen 
kan kun tages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Er der ikke det n0dvendige antal stemmer til 
stede til at traeffe beslutning om ophsvelse, indkaldes til nyt repraesentantskabsm0de, hvor en 
majoritet pa 3/4 af de afgivne stemmer kan traeffe beslutning om ophaevelse, uanset antallet af 
fremm0dte stemmer. 
Nar beslutningen om AOPA DMUs ophaevelse ertruffet, traeffer repraesentantskabsm0det afg0relse 
om anvendelse af foreningens formue som skal tilfalde foreninger af almennyttig karakter hvor 
flyvning indgar i formalet. 

Disse vedtaegter er vedtaget i Roskilde, den 2. September 2018. 
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