KZ & Veteranfly Klubben
(Stiftet 31. maj 1969)

Vedtægter:
§1 – Navn
Klubbens navn er: KZ & Veteranfly Klubben
§2 – Formål
Klubbens formål er:
a) at værne om de i Danmark af Skandinavisk Aero Industri ved V. Kramme og K. G.
Zeuthen byggede flyvemaskiner og andre veteranfly.
b) at øge interessen for stadig at holde flyene i god og flyvedygtig stand.
c) at fremme amatørbygning af luftfartøjer i Danmark.
§ 3 Befordring af formål
Klubbens formål skal fremmes ved:
a) at der mindst en gang årligt afholdes et KZ-Rally.
b) at der udgives et blad, som redigeres efter bestyrelsens beslutning.
c) at klubben er behjælpelig med formidling af kontakten til myndighederne og taler
medlemmernes sag overfor disse.
d) at facilitere import af amatørbyggede luftfartøjer fra udlandet, med henblik på drift som
BL 2-2 luftfartøjer i Danmark
e) at facilitere statuskonvertering af udenlandsk- og danskregistrerede luftfartøjer fra std.
luftdygtighedsbevis eller flyvetilladelse til national flyvetilladelse, med henblik på drift som
BL 2-2 luftfartøjer i Danmark
f) at klubben efter evne skaffer medlemmerne fordele under vedligeholdelsen af deres fly.
g) at der gives medlemmer i et lokalområde mulighed for at danne en lokalafdeling af KZ &
Veteranfly Klubben.
Lokalafdelingens vedtægter skal godkendes af KZ & Veteranfly Klubbens bestyrelse.
§ 4 Forhold til andre organisationer
Klubben kan søge samarbejde med andre organisationer (inden- som udenlandske) indenfor flyvning.
§ 5 Medlemmerne
Som medlemmer af klubben kan der være ordinære medlemmer og æresmedlemmer.
a) Som ordinære medlemmer kan optages enhver uberygtet person, der er

1) aktivt flyvende og/eller amatørbygger
2) ikke aktivt flyvende og interesserede i øvrigt
3) ejer/medejer af et KZ fly eller andet fly
4) firmaer, institutioner eller organisationer efter bestyrelsens beslutning
b) Som æresmedlemmer kan af generalforsamlingen udnævnes danske og udenlandske
personer efter enstemmig indstilling af bestyrelsen.
§ 6 Stemmeret
Ordinære medlemmer og æresmedlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.
Intet medlem har mere end én stemme, og stemmeret opnås først efter at forfaldent
kontingent er betalt.
§ 7 Ophør af medlemskab
Medlemskab ophører:
a) ved skriftlig udmeldelse af klubben med mindst tre måneders varsel forud for udløbet af
den periode, for hvilken der er betalt kontingent.
b) ved kontingentrestance i mere end 2 måneder trods skriftligt påkrav til sidst kendte
adresse.
c) ved eksklusion, der kan finde sted, når et medlem har gjort sig skyldig i en handling, der
kan skade klubbens anseelse og interesser.
Bestemmelse om eksklusion kan træffes af bestyrelsen og kræver enstemmighed. Kan
dette ikke opnås i bestyrelsen, forelægges sagen for generalforsamlingen til afgørelse.
Ved ophør af medlemskab ophører enhver ejendomsret til klubbens mulige formue.
§ 8 Kontingentet
Klubkontingentets størrelse fastsættes på hvert års generalforsamling og er gældende
umiddelbart derefter. Kontingentet forfalder til betaling ved indmeldelse i klubben og
derefter ved udløbet af hver 12 måneders periode, for hvilken der er betalt kontingent.
Ordinære medlemmer betaler klubkontingent
Æresmedlemmer er kontingentfrie.
§ 9 Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på 7 personer, som varetager klubbens interesser og
forvalter dens midler. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling blandt klubbens
stemmeberettigede medlemmer.
De 4 og de 3 af bestyrelsen afgår skiftevis hvert andet år, første gang ved lodtrækning.
Genvalg kan finde sted.
Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal være amatørbyggekyndige.

Bestyrelsen konstituerer sig selv i det første på generalforsamlingen følgende
bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer, sekretær og evt. andre poster.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Skriftlig behandling af sager kan
forekomme.
§ 10 Supplering i bestyrelsen
Ved vakance i bestyrelsen supplerer denne sig selv med et nyt medlem, som træder i det
afgåede medlems sted. Suppleringen skal godkendes på næstfølgende generalforsamling.
§ 11 Udvalgsmedlemmer
Bestyrelsen kan blandt klubbens medlemmer nedsætte udvalg til behandling af
arbejdsopgaver, der specificeres af bestyrelsen. Bestyrelsen skal så vidt mulig være
repræsenteret i udvalgene. Udvalgene refererer direkte til klubbens bestyrelse og har
ingen besluttende myndighed. Udvalgsmedlemmer deltager i bestyrelsens møde, når
bestyrelsen finder dette formålstjenligt, men uden at have stemmeret ved møderne.
Bestyrelsesmedlemmer, der er udvalgsmedlemmer, har stemmeret ved møderne. Udvalg
opløses efter bestyrelsens beslutning.
§ 12 Regnskab
Klubbens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts det følgende år. Regnskabet skal efter
revision af to af klubbens medlemmer forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
§ 13 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i forbindelse med det årlige KZ Rally.
Der indkaldes skriftligt, evt. ved meddelelse i klubbens blad, med mindst 8 dages varsel,
med angivelse af sted, tid og dagsorden for generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens beslutning eller når
begæring skriftligt fremsættes derom af mindst 1/3 af klubbens medlemmer, med
angivelse af begrundelse, til klubbens bestyrelse.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt blandt klubbens medlemmer. Afgørelse på
generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer. Skriftlig afstemning kan finde sted, når dirigenten eller
mindst ti medlemmer af klubben forlanger det.
§ 14 Dagsorden
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab.
4) Fastsættelse af kontingent.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6) Valg af revisorer.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Eventuelt.
Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for behandlingen af dagsordenens punkter.
Forslag, der tilsigter at fremkalde en generalforsamlings-beslutning, skal være bestyrelsen
i hænde senest 1. maj og skal fremgå af den i indkaldelsen angivne dagsorden.
§ 15 Vedtægtsændringer
Til ændring af klubbens vedtægter kræves, at der på generalforsamlingen er mindst 1/6 af
klubbens medlemmer til stede, og at 4/5 af de fremmødte stemmer for ændringen.
Er den nødvendige majoritet til en vedtægtsændring til stede på en generalforsamling,
men uden at 1/6 af klubbens medlemmer er til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny
generalforsamling med vedtægtsændringen for øje, og her kan ændringen foretages med
simpel stemmeflerhed.
§ 16 Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages på en til dette formål indkaldt
generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens medlemmer skal være mødt og mindst
3/4 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsningen.
Hvis ikke halvdelen af klubbens medlemmer er mødt, kan bestyrelsen inden 3 måneder
herefter indkalde til en ny generalforsamling, der træffer afgørelse med hensyn til klubbens
opløsning ved simpel stemmeflerhed. Ved klubbens opløsning tilfalder den evt. formue
Danmarks Flymuseum.
§ 17 Vedrørende alene funktionen som EAA Chapter
I henhold til paragraf (4) indleder KZ & Veteranfly Klubben samarbejde med Experimental
Aircraft Association (EAA) i USA fra 1. marts 1979, således at klubben fungerer som
EAA-Chapter nr. 655.
a. I henhold til artikel 3 i EAA's love, er EAA's formål følgende:
1) at fremme og opmuntre privatflyvning som hobby og rekreation
2) at samarbejde med og assistere myndighederne i udviklingen af luftfartsmæssige
aktiviteter.
3) at fremme og opmuntre til flyvesikkerhed ved konstruktion, bygning og flyvning med alle
typer af luftfartøjer.
4) at fremme og opmuntre den almindelige mands anstrengelser ("grass roots efforts") i
relation til flyvemæssig forskning og udvikling.
b. I henhold til EAA's love gælder følgende for EAA chapters (afdelinger):
1) ti medlemmer af EAA kan danne et lokalt chapter. Hvert chapter skal have et nummer

og et navn. Der skal vælges en præsident, vicepræsident, samt sekretær og kasserer, som
alle skal være medlemmer af EAA.
2) EAA-Chapteret skal ikke fungere kommercielt.
3) EAA i USA har intet ansvar for det enkelte chapters aktiviteter.
4) intet chapter eller det enkelte medlem kan udtale sig på EAA's vegne i nogen sag uden
godkendelse dertil.
c. Af praktiske grunde virker KZ & Veteranfly Klubbens bestyrelse under klubbens funktion
som EAA-Chapter nr. 655 i nødvendig udstrækning (jvf. pkt. B.1) som bestyrelse i
chapteret.
d. KZ & Veteranfly Klubbens funktion som EAA Chapter 655 indskrænker ikke klubbens
hidtidige funktion. Klubben beholder sit navn uændret, og med undertitel: EAA Chapter
655.
e. Medlemskab af EAA i USA medfører ikke automatisk medlemskab af KZ & Veteranfly
Klubben (EAA Chapter 655) uden særlig begæring derom.

(Disse vedtægter vedtaget på generalforsamling 9. juni 1979 i Stauning, og med ændring
af (7b) 22. november 1980 ved ekstraordinær generalforsamling i Horsens samt tilføjelse
af (3g) 16. juni 1984 ved generalforsamling i Stauning. Herudover ændret (5, 6 og 8)ved
ekstraordinær generalforsamling i Stauning 17. september 2011 og ændret (§13) ved
ekstraordinær generalforsamling i Stauning 10. august 2013. Ændret (§2, 3, 5, 6, 8 og 16)
ved ekstraordinær generalforsamling i Stauning 12. august 2017).

