	
  

Vedtægter for Interessegruppen
UAS Danmark
§1 Navn, formål og fundering
Interessegruppens navn er UAS Danmark.
Det er UAS Danmarks formål at:
• fremme et positivt kendskab til FPV og UAS flyvning på amatørbasis.
• opnå indflydelse på lovgivning og vilkår for flyvning med FPV og UAS på amatørbasis.
UAS Danmark er tilsluttet Modelflyvning Danmark.
UAS Danmark anerkender og støtter MDK’s formålsparagraf og værdigrundlag.
UAS Danmarks virke er upolitisk på alle områder, der ligger uden for formålsparagraffen.
UAS Danmark kan ikke tilsluttes en politisk organisation eller støtte politiske organer.
UAS Danmark skal drive en WEB-side, som er tilgængelig under MDKs WEB.
Tegningsregel: UAS Danmark tegnes af formand og kasserer i forening eller ved en af disses forfald, af formand og
sekretær eller kasserer og sekretær.
§ 2 Medlemskab
Som medlem af UAS Danmark kan optages medlemmer af MDK.
UAS Danmark er demokratisk aktiv under MDK og sender delegerede til MDKs årlige repræsentantskabsmøde.
§ 3 Karantæne
Såfremt et medlem på afgørende punkter undlader at overholde UAS Danmarks vedtægter og bestemmelser,
kan bestyrelsen beslutte skriftligt at meddele det pågældende medlem karantæne fra UAS Danmarks
aktiviteter i en periode på højest ét år.
§ 4 Udmeldelse
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse fra medlemmet til UAS Danmarks sekretær eller til MDK’s
sekretariat.
§ 5 Udmeldelse ved restance
UAS Danmark opkræver ikke medlemskontingent
§ 6 Eksklusion
Bestyrelsen kan enstemmigt beslutte skriftligt at meddele et medlem begrundet eksklusion. Det ekskluderede
medlem har ret til at fremlægge sin sag på førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusionen står
ved magt fra det tidspunkt den er meddelt medlemmet, men kan siden omstødes af generalforsamlingen.
§ 7 Kontingent og indmeldelsesgebyr
UAS Danmark opkræver ikke medlemskontingent
§8 Generalforsamling
Generalforsamlingen er UAS Danmarks højeste myndighed i alle anliggender.
Generalforsamlingen kan enten være ordinær eller ekstraordinær.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Står stemmetallene lige har UAS Danmarks formand, eller i hans fravær UAS Danmarks kasserer den
afgørende stemme.
Såfremt blot én stemmeberettiget ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.
Over Generalforsamlingen udfærdiges et referat som offentliggøres på UAS Danmarks hjemmeside senest 1
måned efter generalforsamlingens afholdelse.

	
  

§10 Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. marts.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel ved opslag på UAS Danmarks
hjemmeside.
Af indkaldelsen skal fremgå, at forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
på en dato senest 2 uger før Generalforsamlingen.
Indkomne forslag offentliggøres på UAS Danmarks hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingens
afholdelse.
Den ordinære generalforsamling skal behandle en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af mødeleder og mødesekretær
Aflæggelse af årsberetning v. formanden
Behandling af anmeldte forslag
Valg af formand (hver andet år)
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Eventuelt

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis mindst en tredjedel af
medlemmerne indgiver begrundet skriftligt krav herom.
Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel ved opslag på UAS Danmarks hjemmeside.
Formål og motiveret dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.
§ 12 Bestyrelsen
Bestyrelsen forvalter UAS Danmark i henhold til Generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen består af en formand og 3-4 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, fordelt sådan at halvdelen af bestyrelsen er
på valg hvert år.
Bestyrelsessuppleanten vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes nødvendigt, og der indkaldes hertil på formandens
foranledning, eller når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter motiveret ønske herom.
Over møderne udfærdiges et beslutningsreferat. Referatet offentliggøres på UAS Danmarks hjemmeside.
Bestyrelsesmøder kan afholdes via elektroniske medier.
§13 Regnskab
UAS Danmark har ingen foreningsøkonomi.
§14 Opløsning af UAS Danmark
Beslutning om gruppens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, der er indkaldt alene med det
formål.
Beslutningen godkendes ved alm. stemmeflertal blandt de fremmødte.
Generalforsamlingen tager i den forbindelse stilling til anvendelse at gruppens eventuelle midler og aktiver.
Evt. uforbrugt tilskud modtaget fra MDK tilbagebetales til MDK.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 2. november 2013
dato:

dato:

________________________

_____________________________

Dirigent Allan Feld

Valgt formand Peter Skotte.	
  

