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Kongelig Dansk Aeroklubs Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 
søndag den 29. september 2019 klokken 13.00 – 14.10 

Repræsenterede med stemmeret 
Organisation Delegerede Stemmer 

Dansk Hanggliding og Paragliding Union (464 medlemmer)  Michael Emmervadt Bach-Olesen (MBO) 5 stemmer 

Dansk Faldskærms Union (1349/629 medlemmer)  Jens Pedersen (JP) 16 stemmer  

Dansk Ballonunion (57/22 medlemmer) Line Visby Hansen (LVH) 1 stemme 

Danmarks Luftsports Union (859 medlemmer) Hjalmar Nielsen (HN) 9 stemmer 

Dansk Ultralet Flyver Union (505 medlemmer)  Hans Havsager (HH), Per Horn (PE), Helge 
Hald (HHA) 

6 stemmer 

Luftsport Danmark (21 medlemmer) Vagn Jensen (VJ) 1 stemme 

Dansk Svæveflyver Union (1372 medlemmer) Mads Leth (ML), Peter Eriksen (PE) 14 stemmer 

Modelflyvning Danmark (5200 medlemmer) Allan Feld (AF) 11 stemmer  

Direkte medlemmer Bent Holgersen (BH) Æresmedlem 1 stemme  

 

Dagsorden samt referat 
 

1. Valg af dirigent 
 

Formand, Michael Bach-Olesen (MBO) bød velkommen og foreslog herefter Jørgen Gram (JG) som dirigent. 
JG blev enstemmigt valgt, hvorefter formanden overgav ordet til dirigenten. 
 
JG konstaterede, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var rettidigt indkaldt iht. vedtægternes §10. 
Repræsentantskabet havde ingen indvendinger, hvorfor det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev 
erklæret for lovlig og dermed beslutningsdygtigt. JG gennemgik stemmerne og konstaterede, at de 
fremmødte udgjorde 64 stemmer. Vedtægtsændringer vedtages ved et kvalificeret flertal på 2/3, hvilket 
betyder, at der skal være mindst 43 positive stemmer, for at vedtægtsændringerne kan godkendes.  
 
Det fandtes nødvendigt, at de fremmødte diskuterede Danmarks Luftsport Unions (DLU) restance til KDA 
med henblik på afklaring om DLU fortsat kunne deltage ved det ekstraordinære og efterfølgende ordinære 
repræsentantskabsmøde. MBO redegjorde over for repræsentantskabet for forløbet. DLU havde på 
repræsentantskabsmødet i 2018 opgjort antallet af medlemmer til 959, hvilket også var det medlemstal, som 
DLU selv indberettede forud for kontingentopkrævningen i 2019. DLU reagerede ikke på den første 
opkrævning hvorfor administrationen udsendte en rykker efter betalingsfristen. Denne rykker blev der 
ligeledes ikke reageret på, og efter 2. rykker med betalingspåkrav, blev restancen delvist indfriet – dog ikke 
rettidigt. Der blev ikke indbetalt for det fulde antal medlemmer, som oprindeligt var angivet. MBO 
tydeliggjorde, at bestyrelsen for KDA ønskede DLUs fremtidige medlemskab - dog på lige vilkår med alle 
andre medlemsorganisationer, og at deres restance skulle indfries snarest. 
 
Hjalmar Nielsen (HN) fra DLU redegjorde kort for deres syn på sagen, og mente ikke, at de var i restance 
eftersom at deres medlemstal havde ændret sig. Årsagen til, at kontingentet ikke var betalt rettidigt, skyldes 
manglende adgang til banken. 
 
Hans Havsager (HH) kommenterede, at dette var en ekstraordinær situation, og at det ikke skulle være 
præcedens formende at stemme ja til forslaget om, at DLU fortsat kunne deltage.  
 
 
 
Herefter stemte de fremmødte om DLUs mulighed for at deltage aktivt ved de kommende 
repræsentantskabsmøder og kunne stemme med reduceret antal stemmer (882 medlemmer). Alle stemte 
for, at DLU fortsat kunne deltage til trods for restancen. 
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MBO noterede sig ydermere, at der ikke havde været rettet henvendelse til KDA med henblik på forlængelse 
af betalingsfristen. 
 
Mads Leth (ML) spurgte, hvordan DLU var kommet frem til sit medlemstal ved repræsentantskabsmødet i 
2018, hvorefter HN redegjorde for at medlemstallet var faldet i 2019 til trods.  
 
Herefter stemte de fremmødte om DLUs mulighed for at deltage aktivt ved de kommende 
repræsentantskabsmøder og dermed kunne anvende et reduceret antal stemmer (svarende til 882 
medlemmer). Det blev enstemmigt vedtaget, at DLU fortsat kunne deltage til trods for restancen. 
 

2. Behandling af forslag til vedtægtsændringer 
 
MBO præsenterede vedtægtsændringerne med henblik på at få stemt alle vedtægtsændringerne igennem 
som en samlet pakke (se bilag I for forslag til vedtægtsændringer). 
 
Vedr. ændringsforslag nr. 4; Der blev foreslået en ændring som ikke påvirkede hensigten, men tydeliggjorde 
denne tekstnært. Det blev derfor foreslået, at der i §4 indføres følgende passus under pkt. 4.3 og 4.4; ”Der 
optages ikke nye medlemmer”. Dette blev godkendt af repræsentantskabet.  
 
Vedr. ændringsforslag nr. 6; HH stillede spørgsmål til hvem der var ment som medlemmer, og om 
organisationsmedlemmer har adgang. MBO specificerede at organisationsmedlemmer udgår hvorfor disse 
ikke er inkluderet. Men der er i udgangspunktet adgang for alle til trods. 
 
Vedr. ændringsforslag nr. 9; HN stillede forslag om at ordene ”skal søge at” erstattes med ”kan”. Der var 
tilslutning til denne marginale ændring. Det bemærkes, at det fortsat er KDAs ønske at have en royal 
protektor. 
 
Vedr. ændringsforslag nr. 10; Der blev stillet en række mindre opklarende spørgsmål om 
koordineringsudvalget og MBO redegjorde for forslaget. Der var herefter ingen kritiske spørgsmål. 
 
Vedr. ændringsforslag nr. 12; KDA har en relativ stor formue, og på det sidste formandsmøde blev det 
besluttet at sætte pengene i en lav-risiko investeringsforening.  
 
HH spurgte omkring de gældende vedtægter, og hvilke der er gældende. Vedtægterne er baseret på den 
seneste version fra 2013, som er underskrevet. Allan Feld (AF) stillede derefter spørgsmål omkring 
generalsekretæren, og foreslog at §14 blev ændret til ”Forretningsudvalget kan tilkøbe den nødvendige 
eksterne bistand”. Der var ingen modstand mod denne ændring, hvorfor den nu indgår i den samlede pakke 
af vedtægtsændringer, der skal stemmes om. 
 
ML kommenterede, at der laves mange store ændringer, hvorfor det må forventes, at vedtægterne gradvist 
revideres over de kommende år. 
 
AF ytrede sin bekymring om, at KDAs midler kunne investeres i investeringsfonde. MBO redegjorde for risiko-
profilen, hvorefter der var ikke yderligere kommentarer. 
 
Samtlige forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt 
 
 
 
 
 
, 
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 3. Behandling af forslag til ændringer i regulativet 
 

MBO gennemgik alle forslag til ændring af regulativet (se bilag II for forslag til regulativændringer), hvilket 
medførte en kommentar fra HH, som spurgte, om det ikke var hensigtsmæssigt, at eventuelle ændringer i 
regulativet ville træde i kraft pr. d.d., som det var tilfældet for vedtægtsændringerne. MBO redegjorde for, at 
dette ville medføre en udfordring ift. kontingentopkrævning og nye tiltrædelsesaftaler, hvorfor 
ikrafttrædelsen af regulativændringerne vil være 1/1-2020. Dette gav ikke anledning til yderligere 
kommentarer fra repræsentantskabet  
 
Ændringsforslagene blev herefter enstemmigt vedtaget.  
 
Dirigenten afsluttede herefter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde klokken 14.10 og takkede for god 
rod og orden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________                        _________________________ 
      Jørgen Gram, dirigent                         Michael Bach-Olesen, formand 
 
 
 
 
 
 

Jørgen Gram (Oct 10, 2019)

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAX3_BDrTBGzV8iB-dg2Z7t9RCEvYb0ZEd


 
 

 1 

ÆNDRINGSFORSLAG TIL KDA VEDTÆGTER  

Forslag 1 - §1 Navn og hjemsted 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

Foreningens navn er "Kongelig Dansk 
Aeroklub", forkortet KDA. Tillægsnavn er 
”Danmarks Luftsports-Forbund”. 
Hjemsted for foreningen, som er en 
paraplyorganisation, er Roskilde. 

Foreningens navn er "Kongelig Dansk 
Aeroklub", forkortet KDA. Tillægsnavne er 
”Danmarks Luftsports Forbund” og ”Royal 
Danish Aero Club. 
 
Hjemsted for foreningen, som er en 
paraplyorganisation, er den til enhver tid 
siddende formands adresse. 
 

KDA er ikke længere hjemmehørende i 
Roskilde, og adressen bør være dynamisk og 
ikke vedtægtsbestemt. 

 
Forslag 2 - §2 Formål 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 
KDA´s formål er at varetage dansk flyvnings og 
luftsports interesser, i den udstrækning disses 
udøvere gennem medlemskab eller på anden 
måde er tilknyttet KDA. 
 
KDA er en landsorganisation, hvis formål er at 
udvikle interessen for og fremme aeronautiske 
foretagender i Danmark og de videnskaber, 
som knytter sig hertil. 
 
KDA skal i det omfang det er muligt, under 
hensyntagen til de enkelte 
medlemsorganisationers egne interesser, 
støtte op om luftsport nationalt og 
internationalt. 
 

KDA´s formål er at varetage dansk flyvnings og 
luftsports interesser, i den udstrækning disses 
udøvere gennem medlemskab eller på anden 
måde er tilknyttet KDA. 
 
KDA skal i det omfang det er muligt, under 
hensyntagen til de enkelte 
medlemsorganisationers egne interesser, 
støtte op om luftsport nationalt og 
internationalt. 
 
KDA repræsenterer Danmark i Fédération 
Aeronautique Internationale (FAI) General 
Conference, hvor KDA varertager de tilsluttede 
organisationers interesser. 
 
KDA uddelegerer Sporting Powers til den 
enkelte medlemsorganisation dækkende 
den/de relevante FAI sub-kommissioner.  
 

Det ønskes, at sporting power til de enkelte 
sub-kommissioner ligger i de kompetente 
medlemsorganisationer. 
 
Derudover slettes passus omkring udvikling af 
aeronautiske interesser, da dette varetages af 
de enkelte medlemsorganisationer inden for de 
respektive interesseområder. 
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Forslag 3 - §3  

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

3.1  Klubber, foreninger, sammenslutninger af 
sådanne og lignende (i det følgende benævnt 
organisationer) kan tilsluttes KDA ved 
tiltrædelsesaftale mellem KDA og den 
pågældende organisation. KDA kan henvise en 
ansøgende organisation til at blive tilknyttet 
medlemskab af en allerede tilknyttet 
organisation med nærlig sammenfaldende 
sportslig aktivitet.  

En tilsluttet organisations love eller vedtægter 
må ikke være eller ved fremtidig ændring 
komme i strid med KDA's vedtægter.  

3.2  Reglerne for relationen mellem KDA og 
medlemsorganisationerne fastsættes i 
regulativ, besluttet i henhold til § 8.4.  

3.3  Samarbejde kan etableres med 
organisationer med tilknytning til flyvning, der 
ikke udøver sportslig virksomhed som defineret 
af FAI, og som ikke er tilsluttet KDA.  

Bestyrelsen fastsætter reglerne for et sådant 
samarbejde.  

3.4  Tilslutning kan ske til landsdækkende 
organisationer, der blandt andet har til formål 
at understøtte aktiviteter, der er 
sammenfaldende med KDA’s formål, jvf. § 2.  

3.1  Landsdækkene organisationer kan tilsluttes 
KDA ved tiltrædelsesaftale mellem KDA og den 
pågældende organisation. KDA kan henvise en 
ansøgende organisation til at blive tilknyttet 
medlemskab af en allerede tilknyttet 
organisation med nærlig sammenfaldende 
sportslig aktivitet i Danmark. 

En tilsluttet organisations love eller vedtægter 
må ikke være, eller ved fremtidig ændring 
komme, i strid med KDA's vedtægter.  

3.2  Reglerne for relationen mellem KDA og 
medlemsorganisationerne fastsættes i 
regulativ, besluttet i henhold til § 8.4.  

3.3  Samarbejde kan etableres med 
organisationer med tilknytning til flyvning, der 
ikke udøver sportslig virksomhed som defineret 
af FAI, og som ikke er tilsluttet KDA.  

Bestyrelsen fastsætter reglerne for et sådant 
samarbejde.  

3.4  Tilslutning kan ske til landsdækkende 
organisationer, der blandt andet har til formål 
at understøtte aktiviteter, der er 
sammenfaldende med KDA’s formål, jvf. § 2.  

KDA ønsker at styrke samarbejdet imellem de 
landsdækkene organisationer og deres relation 
til FAI. 
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Forslag 4 - §4 Medlemmer 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

Medlemmerne af KDA består af: 
 
4.1 Æresmedlemmer. 
Som æresmedlemmer kan udnævnes danske 
eller udenlandske personer efter enstemmig 
vedtagelse af samtlige medlemmer af 
bestyrelsen. 
 
4.2 Organisationsmedlemmer. 
Som organisationsmedlemmer optages 
medlemmer af de organisationer, som er 
tilsluttet KDA ved tiltrædelsesaftale, jfr. 
paragraf 3 pkt. 3.1.  
 
Som organisationsmedlemmer betragtes 
enhver, der direkte eller indirekte gennem sin 
klub har stemmeret i sin organisation. 
 
4.3 Direkte medlemmer. 
Som direkte medlem kan optages personer, der 
er under 18 år (juniormedlemmer), personer 
over 18 år, firmaer og institutioner. 
 
4.4 Firmamedlemmer. 
Som firmamedlemmer kan optages personligt 
ejede virksomheder, selskaber og foreninger. 
Firmamedlemmer har ingen stemmeret, men 
ansatte kan opnå medlemsfordele efter 
nærmere aftale. Optagelse som firmamedlem 
er betinget af bestyrelsens godkendelse. 

Medlemmerne af KDA består af: 
 
4.1 Æresmedlemmer. 
Som æresmedlemmer kan udnævnes danske 
eller udenlandske personer efter enstemmig 
vedtagelse af samtlige medlemmer af 
bestyrelsen. 
 
4.2 Organisationer. 
Som organisationsmedlemmer optages de 
organisationer, som er tilsluttet KDA ved 
tiltrædelsesaftale, jfr. paragraf 3 pkt. 3.1. 
 
4.3 Direkte medlemmer. 
Som direkte medlem kan optages personer, der 
er under 18 år (juniormedlemmer), personer 
over 18 år, firmaer og institutioner. 
 
4.4 Firmamedlemmer. 
Som firmamedlemmer kan optages personligt 
ejede virksomheder, selskaber og foreninger. 
Firmamedlemmer har ingen stemmeret, men 
ansatte kan opnå medlemsfordele efter 
nærmere aftale. Optagelse som firmamedlem 
er betinget af bestyrelsens godkendelse. 
 
4.5  
Der optages ikke nye direkte medlemmer og 
firmamedlemmer 

Det ønskes at fokusere på kernen af KDAs 
organisation, hvilket anses for at være 
samarbejde og koordination mellem vores 
medlemsorganisationer. 
 
Det ønskes ikke, at vores nuværende firma og 
direkte medlemmer skal opsiges, men at 
overgangen sker gradvist ved ikke at optage 
nye firma-, og direkte medlemmer. 
 
Overgangen skal således ske ved naturlig 
afgang.  
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ÆNDRINGSFORSLAG TIL KDA VEDTÆGTER  

Forslag 5 - §5 Ophør af medlemsskab 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

5.1 Direkte medlemmer 
Udmeldelse skal ske skriftligt eller ved 
bekræftet e-mail til KDA med mindst 3 
måneders varsel til udgangen af et kalenderår 
mindst 1 måneds varsel til udgangen af et 
kvartal. 
 
5.2 Overgang til organisationsmedlemskab, jf. 
paragraf 4 pkt. 4.2. Kontingentrestance udover 
1 måned, trods skriftligt påkrav, medfører 
ophør af medlemskab. 
Medlemskab som organisationsmedlem 
ophører i henhold til § 6, stykkerne 2 og 3 i 
regulativ som nævnt i vedtægternes § 3.2 
 
5.3 Medlemsorganisationer 
Et medlemskab kan af hver af parterne opsiges 
ved anbefalet brev eller bekræftet e- mail med 
6 måneders varsel til ophør en 30. juni. Ved 
opsigelse af medlemskab bortfalder 
medlemsorganisationens ret andel i KDA's 
formue. 
 
5.4 Alle former for medlemskab kan bringes til 
ophør ved eksklusion, der kan besluttes af 
Repræsentantskabet. 

5.1 Direkte medlemmer 
Udmeldelse skal ske skriftligt eller ved 
bekræftet e-mail til KDA med mindst 3 
måneders varsel til udgangen af et kalenderår  
 
5.2 Medlemsorganisationer 
Et medlemskab kan af hver af parterne opsiges 
ved anbefalet brev eller bekræftet e- mail med 
6 måneders varsel til ophør med udgangen af 
et kalenderår. 
Ved opsigelse af medlemskab bortfalder 
medlemsorganisationens ret andel i KDA's 
formue. 
 
5.3  
Kontingentrestance udover 1 måned, trods 
skriftligt påkrav, medfører ophør af 
medlemskab uden yderligere varsel. 
 
5.4  
Alle former for medlemskab kan bringes til 
ophør ved eksklusion, dette besluttes af 
Repræsentantskabet. 
 

Ændring af tekst grundet forvirring. 
Opsigelsesregler er dermed forenklet. 
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Forslag 6 - §7 Ret til deltagelse i arrangementer med mere 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

Alle medlemmer har adgang til KDA’s fælles 
møder og arrangementer og har ret til at 
benytte KDA's bibliotek. 
 
Alle medlemmer har desuden ret til den service 
og interessevaretagelse, der efter bestyrelsens 
beslutning er etableret for deres 
medlemsgruppe.  

 

Alle medlemmer har adgang til KDA’s fælles 
møder og arrangementer. 
 
Alle medlemmer har desuden ret til den service 
og interessevaretagelse, der efter 
forretningsudvalgets beslutning er etableret for 
deres medlemsgruppe.  

 

KDAs bibliotek er nedpakket og arkiveret. Der 
er fortsat adgang, men denne ret bør ikke være 
vedtægtssikret. 

 
Forslag 7 - §8 Repræsentantskabsmøder 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

8.6 Opstilling 
a. Bestyrelsesmedlemmerne, suppleanterne, 
revisorer og formanden skal senest 30 dage 
forud for repræsentantskabsmødet oplyse, om 
de ønsker at genopstille. 
 
B. Minimum antal nye kandidater der måtte 
være behov for meddeles umiddelbart derefter 
til organisationerne, således at der kan 
tilvejebringes det nødvendige antal kandidater 
og suppleanter. 
 
C. Alle forslag til kandidater meddeles KDA 
senest 1o dage forud for 
repræsentantskabsmødet og forslagene 
udsendes derefter til organisationerne. 
 
D. Bestyrelsen kan frem til 
repræsentantskabsmødet komme med forslag 
til kandidater og bestyrelsen skal arbejde 

8.6 Opstilling 
A. Medlemmer af forretningsudvalget samt 
revisor skal senest 30 dage forud for 
repræsentantskabsmødet oplyse 
Koordineringsudvalget, om de ønsker at 
genopstille. 

 
B. Alle forslag til kandidater meddeles KDA 
senest 10 dage forud for 
repræsentantskabsmødet og forslagene 
udsendes derefter til organisationerne. 

 
 

 

Simplificering samt specificering af at KDAs 
daglige ledelse er forretningsudvalget 
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opsøgende for at finde minimum antal 
kandidater der måtte være behov for. 
 
E. Såfremt der på repræsentantskabsmødet 
ikke er nødvendigt antal opstillede kandidater, 
kan der opstilles kandidater på 
repræsentantskabsmødet.  

 

 
 
Forslag 8 - §9 Ordinære repræsentantskabsmøder 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

Det ordinære repræsentantskabsmøde 
afholdes i anden halvdel af året, inden 
udgangen af september måned. 
 
Det indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved 
bekræftet e-mail til de tilsluttede 
organisationer, samt ved opslag på KDA’s 
hjemmeside. 
 
Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for 
afholdelsen.  

Repræsentantskabet skal behandle følgende 
dagsorden:  

1. Valg af dirigent.  
2. Aflæggelse af årsberetning.  
3. Forelæggelse af sidste års regnskab til 

decharge, samt orientering om 
indeværende års driftsmæssige 
resultat.  

Det ordinære repræsentantskabsmøde 
afholdes årligt inden udgangen af april måned. 

 
Det indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved 
bekræftet e-mail til de tilsluttede 
organisationer, samt ved opslag på KDA’s 
hjemmeside. 

 
Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for 
afholdelsen.  

Repræsentantskabet skal behandle følgende 
dagsorden:  

1. Valg af dirigent.  
2. Aflæggelse af årsberetning.  
3. Forelæggelse af sidste års regnskab til 

decharge, samt orientering om 
indeværende års driftsmæssige 
resultat ved forretningsudvalget 
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4. Behandling af forslag fra 
medlemmerne  

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen, 
herunder forelæggelse af næste års 
budget samt godkendelse af 
kontingent for næste år.  

6. Valg.  

6.1 Valg af formand (vælges for 1 år ad 
gangen)  

6.2 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
(vælges for 2 år ad gangen)  

6.3 Valg af 1. og 2. suppleant (vælges for 1 
år ad gangen)  

6.4 Valg af 2 revisorer, jf. § 16  
7 Eventuelt  

Forslag der tilsigter at tilvejebringe en 
repræsentantskabsbeslutning under 
dagsordenens punkt 4 skal være KDA’s kontor i 
hænde senest 4 uger før 
repræsentantskabsmødets afholdelse.  

Kongelig Dansk Aeroklubs årsberetning, den 
reviderede og underskrevne årsrapport samt 
indkomne forslag udsendes til 
medlemsorganisationer pr. bekræftet e-mail 
senest 14 dage før afholdelse af 
repræsentantskabsmødet. Samme dokumenter 
kan tillige downloades fra KDA’s hjemmeside 
fra 14 dage før afholdelse af 
repræsentantskabsmødet.  

4. Behandling af indkomne forslag fra 
koordineringsudvalget og 
medlemsorganisationerne, herunder 
forelæggelse af næste års budget samt 
godkendelse af kontingent for næste 
år.  

5. Valg.  
5.1 Valg for formand for forretningsudvalg 
5.2 Valg af næstformand for 

forretningsudvalg 
5.3 Valg af økonomiansvarlig for 

forretningsudvalg 
5.4 Valg af intern revisor, jf. § 16  
6. Eventuelt  

Forslag der tilsigter at tilvejebringe en 
repræsentantskabsbeslutning under 
dagsordenens punkt 4 skal være KDA’s kontor i 
hænde senest 4 uger før 
repræsentantskabsmødets afholdelse.  

Kongelig Dansk Aeroklubs årsberetning, den 
reviderede og underskrevne årsrapport samt 
indkomne forslag udsendes til 
medlemsorganisationer pr. bekræftet e-mail 
senest 14 dage før afholdelse af 
repræsentantskabsmødet. Samme dokumenter 
kan tillige downloades fra KDA’s hjemmeside 
fra 14 dage før afholdelse af 
repræsentantskabsmødet.  
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Forslag 9 - §11 Protektor 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

KDA har en Protektor til hjælp i arbejdet for 
fremme af KDA's formål. 

KDA skal søge at have en Protektor til hjælp i 
arbejdet for fremme af KDA's formål. 

KDA ønsker at afvente en yngre generation af 
protektorer 

 
Forslag 10 - §12 Koordineringsudvalg og forretningsudvalg 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 
Bestyrelse 
Bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af 
den af repræsentantskabet vedtagne politik 
samt forvalter KDA's formue og midler.  

12.1 Bestyrelsens sammensætning: 
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af en 
medlemsorganisation, der har stemmeret på 
repræsentantskabsmødet. En kandidat til 
bestyrelsen skal indstilles til valg af en 
medlemsorganisation eller af KDA’s bestyrelse. 
Et bestyrelsesmedlem skal i hele sin valgperiode 
være medlem af en medlemsorganisation jfr. § 
4 stk. 2 og 3. Opsiger et bestyrelsesmedlems 
medlemsorganisation sit medlemskab af KDA, 
skal vedkommende forlade bestyrelsen senest 
ved opsigelsesperiodens udløb. 
Bestyrelsen består af en formand og 6 
bestyrelsesmedlemmer. Formanden er på valg 
hvert år. 
Finder valget af formanden sted ved et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, 
regnes funktionstiden fra det nærmeste 
forudgående ordinære 
repræsentantskabsmøde. 
Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år 
regnet fra det ordinære 
repræsentantskabsmøde. 

Koordineringsudvalg 
Koordineringsudvalget består af formændene 
fra hver af de tilsluttede organisationer, eller 
dennes stedfortræder. 
Opsiger et medlem af Koordineringsudvalgets  
medlemsorganisation sit medlemskab af KDA, 
skal vedkommende forlade 
Koordineringsudvalget senest ved 
opsigelsesperiodens udløb. 
Koordineringsudvalget mødes mindst 2 gange 
om året. 
 
Forretningsudvalg 

12.1 Forretningsudvalgets sammensætning: 
Valgbar til forretningsudvalget er ethvert 
medlem af koordineringsudvalget, der har 
stemmeret på repræsentantskabsmødet.  

Et medlem af forretningsudvalget skal i hele sin 
valgperiode være formand af en 
medlemsorganisation jfr. § 4 stk. 2 og 3. eller 
udpeget som dennes stedfortræder og medlem 
af Koordineringssudvalget.  

Opsiger et forretningsudvalgsmedlems 
medlemsorganisation sit medlemskab af KDA, 

Følgeændring 
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Hvert år er 3 af bestyrelsesmedlemmerne samt 
formanden på valg. Undtaget herfra er tilfælde 
hvor et bestyrelsesmedlem afgår i utide. Det 
bestyrelsesmedlem der efterfølgende vælges 
som afløser, vælges første gang for en et-årig 
periode. 
Bestyrelsen konstituerer sig efter 
repræsentantskabsmødet og vælger af sin 
midte en næstformand samt fordeler 
funktionsområder.  

12.1.1 
A. Bestyrelsesmedlemmerne, suppleanterne, 
revisorer og formanden skal senest 30 dage 
forud for repræsentantskabsmødet oplyse, om 
de ønsker at genopstille. 

 
b. Minimum antal nye kandidater der måtte 
være behov for meddeles umiddelbart derefter 
til organisationerne, således at der kan 
tilvejebringes det nødvendige antal kandidater 
og suppleanter. 
 
c. Alle forslag til kandidater meddeles KDA 
senest 1o dage forud for 
repræsentantskabsmødet og forslagene 
udsendes derefter til organisationerne. 
d. Bestyrelsen kan frem til 
repræsentantskabsmødet komme med forslag 
til kandidater  

skal vedkommende forlade forretningsudvalget 
senest ved opsigelsesperiodens udløb. 
Forretningsudvalget består af en formand, en 
næstformand og en økonomiansvarlig. Alle 
medlemmer af forretningsudvalget er på valg 
hvert år. 

 
Finder valget af forretningsudvalgets 
medlemmer sted ved et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde, regnes funktionstiden 
fra det nærmeste forudgående ordinære 
repræsentantskabsmøde.  

 
Forretningsudvalgets valgperiode er 1 år regnet 
fra det ordinære repræsentantskabsmøde. 

12.1.1 
Forretningsudvalgets medlemmer skal senest 
30 dage forud for et repræsentantskabsmøde 
oplyse, om de ønsker at genopstille. 

12.2 Afholdelse af møder i forretningsudvalget: 
Udvalget ledes efter en forretningsorden 
vedtaget af koordineringsudvalget. Denne 
tiltrædes af alle udvalgsmedlemmer hvert år på 
det første udvalgsmøde efter et ordinært 
repræsentantskabsmøde.  

12.3 Tegning og beslutningsdygtighed: 
KDA forpligtes ved underskrift af 
forretningsudvalgets 3 medlemmer. 
Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når 
alle medlemmer af denne er til stede. 
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og bestyrelsen skal arbejde opsøgende for at 
finde minimum antal kandidater der måtte 
være behov for.  

e. Såfremt der på repræsentantskabsmødet 
ikke er nødvendigt antal opstillede kandidater, 
kan der opstilles kandidater på 
repræsentantskabsmødet.  

12.2 Afholdelse af bestyrelsesmøder: 
Bestyrelsen ledes efter en vedtaget 
forretningsorden. Denne tiltrædes af alle 
bestyrelsesmedlemmer hvert år på det første 
bestyrelsesmøde efter et ordinært 
repræsentantskabsmøde.  

12.3 Tegning og beslutningsdygtighed: 
KDA forpligtes ved underskrift af bestyrelsens 
formand eller næstformand i forening med 
endnu et bestyrelsesmedlem. 
Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom 
kræves underskrift af hele bestyrelsen. 
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når 
mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, 
herunder formanden eller næstformanden, er 
til stede.  
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Forslag 11 - §13 Udvalg og Netværk 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

Bestyrelsen kan nedsætte faste og ad hoc 
udvalg til løsning af særlige opgaver 

 

Forretningsudvalget kan nedsætte faste og ad 
hoc-udvalg eller etablere netværk til løsning af 
særlige opgaver 

 

Udvalgene er blevet erstattet er kompetence 
netværk fra de tilsluttede organisationer.  

 
Forslag 12 - §17 Formue 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

KDA's formue skal altid og udelukkende tjene 
KDA's formål. 
 
Kontante midler, med undtagelse af den til 
enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal 
altid være anbragt i et solidt pengeinstitut eller 
i børsnoterede obligationer.  

 

KDA's formue skal altid og udelukkende tjene 
KDA's formål. 
 
Kontante midler, med undtagelse af den til 
enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal 
altid være anbragt i et solidt pengeinstitut, i 
børsnoterede obligationer eller 
investeringsfonde/foreninger.  

 

KDA bør kunne placere sine midler i lav-risiko 
fonde som besluttet på sidste formandsmøde. 
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Forslag 13 - §2 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

KDA repræsenterer som fælles, landsdækkende 
interesseorganisation 
medlemsorganisationerne på områder af fælles 
interesse, når ikke andet er aftalt.  

KDA er pligtig til, eventuelt mod fastsatte 
gebyrer, at yde medlemsorganisationerne og 
hvert af deres medlemmer den fælles service, 
som KDA efter repræsentantskabets eller 
bestyrelsens bestemmelser har påtaget sig for 
medlemmer af KDA-organisationer.  

Udover de medlemsydelser KDA generelt har 
påtaget sig jfr. beslutninger på 
repræsentantskabsmøder eller i bestyrelsen, 
kan KDA, efter aftale med en organisation i 
hvert enkelt tilfælde, påtage sig yderligere at 
yde support til organisationen og/eller 
organisationens medlemmer.  

KDA repræsenterer som fælles, landsdækkende 
interesseorganisation 
medlemsorganisationerne på områder af fælles 
interesse, når ikke andet er aftalt.  

Udover de medlemsydelser KDA generelt har 
påtaget sig jfr. beslutninger på 
repræsentantskabsmøder eller i 
forretningsudvalget, kan KDA, efter aftale med 
en organisation i hvert enkelt tilfælde, påtage 
sig yderligere at yde support til organisationen. 

 

KDA tilbyder ikke at lavere ydelser betalt af 
medlemsorganisationernes medlemmer. KDA 
består af de tilsluttede organisationer og 
fungerer udelukkende som mediator for 
samarbejde imellem disse. 
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Forslag 14 - §4 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

Medlemmer af de klubber, der er tilsluttet 
medlemsorganisationerne, er 
organisationsmedlemmer i KDA, jf. § 4 stk. 2 i 
KDAs vedtægter.  

Organisationsmedlemmernes rettigheder og 
pligter udover dem, der er nævnt i KDAs 
vedtægter, er anført i dette regulativ, eller er 
omhandlet i tiltrædelsesaftalen mellem KDA og 
medlemsorganisationen i overensstemmelse 
med KDAs vedtægter og regulativet.  

Medlemsorganisationers rettigheder og pligter 
udover dem, der er nævnt i KDAs vedtægter, er 
anført i dette regulativ, eller er omhandlet i 
tiltrædelsesaftalen mellem KDA og 
medlemsorganisationen i overensstemmelse 
med KDAs vedtægter og regulativet.  

 

KDAs medlemmer er organisationerne og ikke 
disses medlemmer.  

 
Forslag 15 - § 5 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 
FLYV står til rådighed for meddelelser og 
artikler i det omfang, det er muligt inden for 
bladets rammer, alt efter aftale med bladets 
redaktion i hvert enkelt tilfælde. 

(UDGÅR) Har ingen relevans i KDAs regulativ som 
regulerer forholdet mellem 
medlemsorganisationen og KDA. 
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Forslag 16 - §5 (tidligere §6) 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

1. Indmeldelse af organisationer i KDA: 
Afgørende for, om et medlem skal tilmeldes 
som organisationsmedlem i KDA er, om 
medlemmet direkte eller indirekte igennem sin 
klub har stemmeret i respektive 
medlemsorganisations anliggender. 
Medlemsorganisationerne skal medvirke til, at 
KDA har ajourførte fortegnelser over tilsluttede 
medlemmers navn, adresse og fødselsår.  

2. Udmeldelse af medlemmer: 
Medlemmer kan udmeldes med en måneders 
varsel, når de ikke længere opfylder de 
betingelser, der er nævnt i stykke 1. I særlige 
tilfælde kan aftales en kortere frist i 
tiltrædelsesaftalen jf. § 1o.  

3.Kontingent:  

Så længe en medlemsorganisation er knyttet til 
KDA, betaler den årligt til KDA:  

1. Kontingent til KDA 
Kontingentet fastsættes af KDAs 
repræsentantskab.  

Terminer og måder for indbetaling af disse 
beløb aftales mellem KDA og den enkelte 
medlemsorganisation i tiltrædelsesaftalen, jf. § 
1o. 
Udebliver betaling efter at der to gange er 

Kontingent:  
Så længe en medlemsorganisation er knyttet til 
KDA, betaler den årligt kontingent til KDA. 
 
Kontingentet fastsættes af KDAs 
repræsentantskab.  

Kontingentet betales 1 gang årligt senest 1. 
maj. Kontingentets størrelse fastsættes og 
reguleres på repræsentantskabsmødet. 
 
Udebliver betaling efter at der to gange er 
rykket for beløbet med en fastsat betalingsfrist 
på 8 dage, og der ikke er truffet anden aftale, 
ophører medlemskab af KDA øjeblikkeligt, og 
kontingent svarende til den normale 
opsigelsesperiode jfr. tiltrædelsesaftalen med 
medlemsorganisationen forfalder umiddelbart 
til betaling.  

 

KDAs medlemmer er de tilsluttede 
organisationer. 
 
Det ønskes at alle vores 
medlemsorganisationer er medlemmer på lige 
fod, hvorfor alle vores medlemsorganisationer 
tiltræder samme tiltrædelsesaftale. 
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rykket for beløbet med en fastsat betalingsfrist 
på 8 dage, og der ikke er truffet anden aftale, 
ophører medlemskab af KDA øjeblikkeligt, og 
kontingent svarende til den normale 
opsigelsesperiode jfr. tiltrædelsesaftalen med 
medlemsorganisationen forfalder umiddelbart 
til betaling 

 
Forslag 17 - §6 (tidligere §7) 

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

KDA og medlemsorganisationen påtager sig 
gensidigt:  

1. at holde hinanden underrettet om 
respektive organisations love og ændringer 
heri.  

2. at holde hinanden underrettet om 
bestyrelsernes sammensætning i respektive 
organisationer  

3. at holde hinanden og FLYV orienteret om 
væsentlige arrangementer og møder nationalt 
og internationalt.  

KDA påtager sig, udover hvad der er nævnt i § 
2, 
1. at udpege delegerede og evt. observatører 
til FAI’s subcommisions indenfor den enkelte 
medlemsorganisations interesseområde at 
udstede FAI sportslicens til 
organisationsmedlemmer, når 
vforudsætningerne herfor er opfyldt  

KDA og medlemsorganisationen påtager sig 
gensidigt:  

1. at holde hinanden underrettet om 
respektive organisations love og 
ændringer heri.  

KDA påtager sig, udover hvad der er nævnt i § 
2. 

1. at repræsenterer Danmark ved FAI 
General Conference  
 

2. at være repræsenteret i EAS på vegne 
af alle tilsluttede organisationer 

Den enkelte medlemsorganisation påtager sig  

1. at overholde KDAs vedtægter og de 
bestemmelser, KDA har truffet  
 

2. at efterleve FAIs sporting code samt de 
beslutninger, som bestyrelsen måtte 

at uddelegere sporting powers til de respektive 
medlemsorganisationer  
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2. at holde den enkelte 
medlemsorganisation opdateret om 
forhold i FAI og EAS der berører 
medlemsorganisationen  

3. efter nærmere aftale med 
medlemsorganisationerne at arrangere 
tværfaglige kurser.  

Den enkelte medlemsorganisation påtager sig  

1. at drage omsorg for, at ethvert 
medlem, jf. § 6, stk. 1, af 
medlemsorganisationen er tilmeldt 
KDA.  

2. at overholde KDAs vedtægter og de 
bestemmelser, KDA har truffet  

3. at efterleve FAIs sporting code samt de 
beslutninger, som bestyrelsen måtte 
træffe  

herom.  

4. at indstille personer fra sin 
medlemskreds som KDA’s delegerede 
og evt. observatører til  

FAI’s sub- commisions indenfor den 
enkelte medlemsorganisations 
interesseområde.  

5. på anmodning fra KDA at udpege 
medlemmer til deltagelse i 
arbejdsgrupper i EAS. 

træffe herom.  
 

3. at varetage de danske luftsports 
interesser i de respektive sub-
kommissioner under FAI hvortil 
organisationen er blevet tildelt 
sporting power af KDA. 
  

4. på anmodning fra KDA at udpege 
medlemmer til deltagelse i 
arbejdsgrupper i EAS  
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Forslag 18 - §8 (tidligere §9)   

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 
2o12 og afløser hidtidige overenskomster 
mellem KDA og medlemsorganisationerne.  

Der skal inden da være indgået 
tiltrædelsesaftaler i henhold til § 1o mellem 
KDA og de medlems- organisationer, der var 
knyttet til KDA på tidspunktet for regulativets 
vedtagelse.  

For organisationer, som tilknyttes KDA efter 
regulativets vedtagelse, gøres regulativet 
gældende ved tiltrædelsesaftale i henhold til § 
1o mellem KDA og pågældende organisation.  

 

Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 
2020 og afløser hidtidige overenskomster 
mellem KDA og medlemsorganisationerne.  

Der skal inden da være indgået 
tiltrædelsesaftaler i henhold til § 10 mellem 
KDA og de medlems- organisationer, der var 
knyttet til KDA på tidspunktet for regulativets 
vedtagelse.  

For organisationer, som tilknyttes KDA efter 
regulativets vedtagelse, gøres regulativet 
gældende ved tiltrædelsesaftale i henhold til § 
10 mellem KDA og pågældende organisation.  
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Forslag 19 - §10 (tidligere §11)   

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

Med respekt af KDAs vedtægter, dette 
regulativ og de bestemmelser, der i øvrigt 
måtte være truffet i KDA, kan de 
tiltrædelsesaftaler, hvorved regulativet gøres 
gældende, indeholde aftaler om:  

Det eller de IT-systemer, der anvendes i 
relationen mellem KDA og respektive 
medlemsorganisation.  

Terminer og fremgangsmåder for økonomiske 
transaktioner mellem KDA og respektive 
medlemsorganisation.  

Den praktiske udveksling af data mellem KDA 
og respektive medlemsorganisation.  

Med respekt af KDAs vedtægter, dette 
regulativ og de bestemmelser, der i øvrigt 
måtte være truffet i KDA, kan de 
tiltrædelsesaftaler, hvorved regulativet gøres 
gældende, indeholde aftaler om:  

Det eller de IT-systemer, der anvendes i 
relationen mellem KDA og respektive 
medlemsorganisation.  

Den praktiske udveksling af data mellem KDA 
og respektive medlemsorganisation, herunder 
databehandlingsaftaler hvis påkrævet. 

 

Terminer og fremgangsmåde er den samme for 
alle organisationer og er stipuleret i 
vedtægterne. Årlig afregning samme dato. 

 
Forslag 20 - §11 (tidligere §12)   

Nuværende tekst Nye tekst  Begrundelse 

Dette regulativ er vedtaget af KDAs 
repræsentantskab den 17. september 2o11 og 
kan kun ændres af dette repræsentantskab i 
henhold til de regler, der gælder herfor i KDAs 
vedtægter. 

Dette regulativ er vedtaget af KDAs 
repræsentantskab den 29. september 2019 og 
kan kun ændres af dette repræsentantskab i 
henhold til de regler, der gælder herfor i KDAs 
vedtægter. 
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