VEDTÆGTER
FOR

DANISH HELICOPTER ASSOCIATION
§1

Navnet er Danish Helicopter Association, forkortet DHA.
Ved foreningens stiftelse er hjemstedet Esbjerg Kommune, Danish Helicopter
Association, Esbjerg Lufthavn, DK-6705 Esbjerg Ø.

§2

Det er DHA´s formål at fremme kommerciel og privat benyttelse af helikoptere i
Danmark til såvel personbefordring som andre opgaver, hvor helikopterens
enestående egenskaber kan udnyttes. Det er endvidere DHA´s formål, i det
omfang bestyrelsen finder det formålstjenligt, at medvirke i varetagelsen af
medlemmers fælles interesser overfor myndigheder og organisationer m.fl. samt at
formidle kontakt mellem disse og DHA´s medlemmer.
DHA repræsenterer Danmark i The European Helicopter Association (EHA).

§3

Følgende kan optages som medlemmer:
1.

Aktive medlemmer:
Operatører der udfører erhvervsmæssig flyvning med
helikoptere samt autoriserede vedligeholdelsesværksteder for
helikoptere.

2.

Associerede medlemmer:
Helikopterfabrikanters repræsentanter, leverandører af udstyr
til helikoptere m.v.
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3.

Passive medlemmer:
Ejere af helikoptere til privat brug, privatpersoner eller
selskaber med tilknytning til eller interesse for helikoptere,
helikopterpiloter eller helikoptermekanikere m.v.

Ansøgninger om optagelse indsendes til og afgøres af DHA´s bestyrelse.

§4

DHA´s højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i en af årets 6 første kalender
måneder og indvarsles tidligst 8 uger og senest 5 uger forud.
Emner eller forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
indsendt til DHA´s adresse senest 2 uger før datoen for generalforsamlingen.

§5

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, og skal
afholdes, når mindst 1/3-del af medlemmerne indgiver begæring herom til DHA´s
adresse sammen med forslag til dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 1 måneds forløb fra
begæringens modtagelse og indvarsles senest 1 uge efter modtagelsen af
begæringen med en frist på 14 dage.

§6

Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.
Alle beslutninger gennemføres ved afstemning og almindeligt stemmeflerhed, jfr.
dog § 15 og § 18.
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Afstemningen skal være skriftlig, hvis blot ét af de stemmeberettigede ønsker det.

§7

Hvert medlem kan højest deltage med to personer i generalforsamlingen.
Kun aktive medlemmer, jfr. paragraf 3, pkt. 1, har
generalforsamlingen og hvert aktivt medlem har én stemme.

stemmeret

på

En medlemsrepræsentant kan gives skriftlig fuldmagt af indtil to aktive medlemmer
til at repræsentere disse på generalforsamlingen.
Kontingentrestance på tidspunktet for generalforsamlingen medfører tab af
stemmeret på generalforsamlingen samt udelukkelse af mulighed for valg af
bestyrelsesmedlem m.m. fra det i restance værende medlem.

§8

Bestyrelsesmedlemmer er personlige medlemmer af bestyrelsen og kan ikke
udskiftes efter medlemmets eller eget ønske, men kun ved valg på
generalforsamlingen jfr. i øvrigt § 9.
Hvis et medlem, der har en repræsentant i bestyrelsen, ophører at være medlem
af DHA, udtræder den pågældende repræsentant af bestyrelsen.
Hvis et bestyrelsesmedlem forlader det selskab, der er medlem af DHA, udtræder
den pågældende af bestyrelsen.

§9

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt for 2 år ad gangen og således, at 2
medlemmer er på valg lige år og 3 medlemmer er på valg ulige år.
Desuden vælges for 2 år ad gangen 3 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer.
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Hvert af de to største bidragsydere blandt de aktive medlemmer har ret til på
generalforsamlingen
at
få
valgt
et
bestyrelsesmedlem
samt
en
bestyrelsessuppleant. Denne suppleant kan i hele valgperioden indtræde på
bestyrelsesmøderne som afløser for pågældende bestyrelsesmedlem.
Den 3. bestyrelsessuppleant indtræder kun i bestyrelsen, hvis en af de 3 øvrige
ordinære medlemmer udtræder eller får forfald, inden afholdelsen af ordinær
generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig under generalforsamlingen og fastsætter selv sin
forretningsorden.

§ 10

Regnskabsåret er kalenderåret.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af regnskab og det af
bestyrelsen foreslåede budget på generalforsamlingen.
Kontingentet for hvert aktivt medlem fastsættes for et år ad gangen og for så vidt
angår operatører, på basis af det foregående års gennemsnitlige helikopterflåde.
For nye medlemmer, der ønsker optagelse, fastsætter bestyrelsen kontingentets
størrelse ved optagelsestidspunktet.

§ 11

Bestyrelsesmøder afholdes almindeligvis 2 gange om året, med mindre særlige
omstændigheder kræver det.
Er der ikke almindelig enighed om sagernes afgørelse på bestyrelsesmøderne,
foretages afstemning, der afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede,
og den ene af disse er formanden. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
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§ 12

Udmeldelse af DHA kan kun ske med virkning fra årets udgang og efter skriftlig
anmodning herom senest 30. november samme år.

§ 13

Kontingent skal betales helårligt forud.
Betalingsfrist er den 15. i det pågældende års første måned. Kontingentrestance,
der ikke er indbetalt senest 30 dage efter påkrav med henvisning til denne
vedtægtsparagraf, kan forventes overgivet til inkasso.

§ 14

Handler et medlem i strid med DHA´s formål gennem ukollegial optræden eller
grov tilsidesættelse af DHA´s etiske regler, eller kommer det i væsentlig
kontingentrestance, kan det blive ekskluderet af DHA.
Foreløbig eksklusion kan foretages af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, men i
så tilfælde har den ekskluderede adgang til at indanke sin sag for en ekstraordinær
generalforsamling, som i så fald skal afholdes senest 1 måned efter modtagelsen
af ankebrevet.
Ingen eksklusion er endelig gyldig, før den er stadfæstet af den følgende ordinære
generalforsamling.

§ 15

Følgende punkter skal gøres til genstand for behandling på den ordinære
generalforsamling og i den nævnte orden, med mindre særlige forhold giver
anledning til en anden rækkefølge:
1. Formanden indleder, herunder godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Deltagerliste rundsendes, og på denne meddeler medlemmerne, hvem
der repræsenterer dem på generalforsamlingen.
3. Valg af dirigent.
4. Kontrol af rettidig indkaldelse.
5. Kontrol af medlemmernes stemmeret jfr. § 7.
6. Formanden aflægger beretning.
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7. Kassereren forelægger revideret regnskab til godkendelse.
8. Behandling af indkomne emner jfr. § 4.
9. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af
kontingent.
10. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisorer jfr. § 9.
11. Eventuelt.
12. Afslutning ved formanden.
Der kan ikke træffes beslutning om vedtægtsændring, med mindre mindst 4/5 af de på
generalforsamlingen repræsenterede aktive medlemmer stemmer for ændringen.

§ 16

På ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelser om de emner,
der har givet anledning til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

§ 17

Der føres referat over det på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder forefaldne.

§ 18

DHA kan kun opløses efter urafstemning, hvor mindst 4/5 af de aktive medlemmer
stemmer herfor.
I tilfælde af opløsning af DHA kan dens eventuelle formue ikke gøres til genstand for
tildeling til medlemmer – hverken hel eller delvis – men formuen skal anvendes til
fremme af flyvesikkerheden eller hermed beslægtede formål efter generalforsamlingens
beslutning.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 02. juni 2006.
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