210 Vedtægter for Dansk Ballonunion
§ 1.

Navn

1.

Dansk Ballonunion (DBu). Internationalt anvendes: Balloon Federation of
Denmark.

2.

Stiftet: Den 20. september 1981.

3.

Hjemsted: Den til enhver tid valgte formands postadresse.

4.

DBu er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) og de derigennem tilhørende organisationer.

§ 2.

Formål

1.

DBu er interesse- og samarbejdsorganisation for aktive ballonpiloter,
ballonklubber samt for personer med interesse for ballonflyvning.

2.

DBu virker for fremme af ballonsporten i Danmark, og at denne sport kan
varetages under sikre og hensigtsmæssige former.

3.

DBu er kontaktorgan mellem medlemmerne, KDA og myndighederne.

§ 3.

Medlemskab

1.

Som aktive medlemmer (A-medlemmer) kan optages ballonpiloter med
balloncertifikat. Et A-medlem, der mister certifikatet eller deponerer dette,
kan fortsætte som A-medlem eller som I-medlem.
Som interesse medlemmer (I-medlemmer) kan optages enhver anden
person med interesse for ballonsporten.
Som klubmedlemmer (K-medlemmer) kan optages aktive ballonklubber,
der disponerer over én eller flere luftdygtige balloner tilmeldt DBu’s værkstedsautorisation.

2.

Ansøgning om optagelse som medlem sker ved indsendelse af indmeldelsesblanket til bestyrelsen. Blanketten skal indeholde en gyldig E-mail
adresse.
Ballonklubber skal samtidig indsende klubbens vedtægter.
Navne-, E-mail og adresseændringer skal straks meddeles DBu’s sekretariat.
Bestyrelsen bekræfter medlemsoptagelsen.

3.

Udmeldelse af DBu skal ske ved elektronisk post til formand eller kasserer
senest én måned efter generalforsamlingen.
Såfremt kontingent ikke er betalt senest tre måneder efter generalforsam-
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lingen, eller for A- og K-medlemmers vedkommende senest én måned efter fremsendelse af påkrav, bortfalder medlemsskabet uden yderligere
varsel.
4.

Der pålægges A- og I- og K-medlemmer et unionskontingent, der betales
helårs-, halvårs- eller kvartalsvis forud efter kassererens anvisning. Endvidere pålægges A-medlemmer samt I-medlemmer, der er elever, kontingent til KDA. Andre I-medlemmer kan tilvælge KDA-medlemsskab.

5.

Kontingenter og gebyrer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

6.

Medlemmer med kontingentrestance har ingen stemmeret på DBu’s generalforsamlinger.

§ 4.

Generalforsamlingen

1.

Generalforsamlingen er DBu’s øverste myndighed.

2.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt inden udgangen af
marts måned.

3.

Alle medlemmer har adgang til at deltage i generalforsamlingen. Amedlemmer har både tale- og stemmeret, mens K- og I-medlemmer alene
har taleret.

4.

Et A- eller I-medlem kan afgive stemme for et andet A-medlem ved
skriftlig fuldmagt. Intet medlem må dog benytte mere end to fuldmagter.

5.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand for bestyrelsen i ulige år.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Valg af CIA repræsentant og suppleant.
10. Fastsættelse af kontingenter og gebyrer:
a) Kontingent for A-medlemmer
b) Kontingent for I-medlemmer
c) Kontingent for K-medlemmer
d) Gebyrer (CAMO, Elev og evt. øvrige)
11. Eventuelt. (Beslutninger kan ikke tages herunder)

6.

Referat af generalforsamlingen udarbejdes af en på generalforsamlingen
valgt referent. Referatet underskrives af referenten og dirigenten. Referatet offentliggøres for medlemmerne på Unionens hjemmeside

7.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske, eller
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hvis mindst 1/3 af A-medlemmerne skriftligt eller med elektronisk post
anmoder bestyrelsen herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 2 uger efter anmodning
herom er modtaget. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes
mellem 4 og 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.
8.

Enhver generalforsamling indkaldes som elektronisk post til den af medlemmet opgivne E-mail adresse med mindst 4 ugers varsel, med angivelse
af tid og sted. Indkaldelsen offentliggøres også på Unionens hjemmeside.

9.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.
Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse udsendes pr. Emailfølgende til orientering for medlemmerne:
1. Bestyrelsens beretning for den forløbne periode.
2. DBu's regnskab for det forløbne regnskabsår.
3. Forslag som bestyrelsen ønsker behandlet.
4. Forslag som medlemmer ønsker behandlet.

10.

Valg og forslag, der ikke angår vedtægtsændringer og opløsning af DBu
afgøres ved simpelt stemmeflertal.

11.

Til ændringer af vedtægterne samt til DBu’s opløsning fordres 2/3 af de
stemmeafgivendes antal. Disse 2/3 skal dog mindst udgøre 1/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer.
Opnås dette ikke på en ordinær generalforsamling, kan der indkaldes til
en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.
På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændring eller
DBu’s opløsning vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer for forslaget.

12.

Dirigenten eller mindst 3 A-medlemmer kan forlange skriftlig afstemning.

§ 5.

Bestyrelsen

1.

Bestyrelsen er unionens daglige ledelse.

2.

Valgbare til bestyrelsen er alene A- og I-medlemmer.

3.

Bestyrelsens medlemmer vælges ved almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

4.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, herunder formanden, der vælges
særskilt i ulige årstal. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i henholdsvis ulige
og lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde.
Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode, vælger den øvrige bestyrelse en ny formand, der fungerer indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen

29.03.2015

210.3

5.

På generalforsamlingen vælges endvidere for ét år ad gangen:
2 Suppleanter
1 Revisor
1 Revisorsuppleant
De i §5 stk. 2 nævnte krav til valgbarhed stilles ikke til revisor og
revisorsuppleant.

6.

Beslutningsdygtighed på bestyrelsesmødet forudsætter, at mindst 3
stemmer kan afgives.

7.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme (og i hans fravær næstformandens stemme)
afgørende.

8.

Der afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder pr. år.

9.

Faste dagsordenpunkter på bestyrelsens møder er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Referat fra sidste møde og godkendelse af dette.
Gennemgang af sager til orientering.
Behandling af indkomne og igangværende sager.
Udvalgene.
Sikkerhed.
Fastsættelse af næste møde.
Eventuelt.

10.

På bestyrelsens møder kan såvel A- som I-medlemmer deltage som observatører. I forbindelse med behandling af personfølsomme sager kan
bestyrelsen dog afholde lukkede møder.

11.

Har et medlem ved sin handling eller adfærd skadet DBu og/eller ballonsporten i almindelighed, kan bestyrelsen fratage det pågældende medlems
sportslicens eller ekskludere medlemmet.
En beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede indbringes på førstkommende ordinære generalforsamling, jfr. § 4 stk. 9.

12.

Bestyrelsen udfærdiger referat af møderne. Disse offentliggøres for medlemmerne på Unionens hjemmeside.

13.

Til varetagelse af unionens rettigheder og forpligtelser i henhold til Maintenance Organisation Manual (MOM) og Continuing Airworthiness Management Exposition (CAME) udpeger bestyrelsen en Accountable Manager
til ledelse af den af unionen etablerede Technical Organization.
Accountable Manager udpeger og bestyrelsen godkender Nominated Post
Holder for Chief Inspector, Nominated Post Holder for Continuing Airworthiness Management og Quality Manager, jf. MOMCAME.
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14.

Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af specielle
opgaver.
Til hvert udvalg vælger bestyrelsen en formand. I alle udvalg skal der
sidde mindst et A-medlem.
Følgende udvalg er stående udvalg:
Sportsudvalget
Uddannelsesudvalget
Sportsudvalget har til opgave at varetage arbejdet med unionens
sportslige aktiviteter, specielt behandlingen af rekorder og mesterskaber.
Udvalget koordinerer i øvrigt bl.a. stævner og sommerlejre.
Uddannelsesudvalget har til opgave at varetage unionens
uddannelsespolitik og at evaluere og ajourføre uddannelsesgrundlaget på
alle områder i samarbejde med relevante instanser.
Udvalgene skal løbende holde bestyrelsen orienteret om det arbejde, der
foregår i udvalgene.
Udvalgenes medlemmer kan deltage i bestyrelsens behandling af
udvalgenes sager. Udvalgsmedlemmer har dog kun stemmeret, hvis de
samtidig er medlem af bestyrelsen.

§ 6.

Regnskab

1.

DBu’s regnskab er kalenderåret.

2.

Regnskabet føres af kassereren.

3.

DBu’s pengebeholdning indestår på bankkonti.

§ 7.

Tegningsret og hæftelse

1.

DBu forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden sammen
med et medlem af bestyrelsen.

2.

Bestyrelsen kan meddele kassereren sædvanlig kontofuldmagt.

3.

Et medlem hæfter alene med sit kontingent.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2015.
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