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§ 1.     NAVN, FORMÅL OG OPHAV 
 
Stk. 1.      Foreningens navn er, Kolding Faldskærmsklub. 
 
Stk. 2.      Kolding Faldskærmsklubs formål er at varetage og udbrede faldskærmssporten i 
Danmark, samt at give foreningens medlemmer mulighed for aktivt og passivt at dyrke 
faldskærmssport indenfor de rammer sporten og disse vedtægter giver mulighed for. 
 
Stk. 3.     Kolding Faldskærmsklub er hjemmehørende i Kolding kommune, med springpladsen 
på Kolding Lufthavn, Lufthavnsvej 6, 6580 Vamdrup. 
 
Stk. 4.     Kolding Faldskærmsklub er oprettet den 25. februar 2000, under navnet 
Faldskærmsklubben Skydive2000 og er etableret ved en sammenlægning af de 2 
faldskærmsklubber: TRIANGLE JUMP ”TRIA”, af 4.-7. 1971, hjemmehørende i Fredericia, og 
Sønderjysk Faldskærmsklub ”SØFK”, af 19.-8. 1967, hjemmehørende i Vamdrup. 
 
Stk.5.     Kolding Faldskærmsklub er medlem af DANSK FALDSKÆRMS UNION (DFU). 
 
§ 2.     MEDLEMMER 
 
Stk. 1.     Efter sammenlægningen af TRIA og SØFK, er begge klubbers medlemmer alene 
medlemmer i foreningen SKYDIVE 2000. Nu under navnet Kolding Faldskærmsklub. 
 
Stk. 2.     Som medlem kan optages enhver, som har interesse i faldskærmssport. 
Dog kan der ikke optages medlemmer, som er udelukket eller ekskluderet fra DFU, eller de 
derunder hørende klubber. F.eks. p.gr.a. økonomiske restancer. 
 
Stk. 3.     For at blive medlem af Kolding Faldskærmsklub, skal ansøgeren udfylde en 
optagelsesbegæring, samt indbetale gældende kontingenter og gebyrer. 
Et ansøgt medlemskab kan afvises af bestyrelsen med begrundelse. 
Bestyrelsens beslutning kan ankes til generalforsamlingen 
 
Stk. 4.     Medlemskab af Kolding Faldskærmsklub giver ret til at deltage i foreningens 
aktiviteter såsom fysisk træning, teoriundervisning, socialt samvær med mere. 
Medlemskabet giver i sig selv ikke ret til at udøve selvstændig faldskærmssport. 

Stk. 5.     For at kunne foretage et selvstændigt faldskærmsspring, skal man være fyldt 16 år og 
have betalt det til enhver tid gældende indmeldelsesgebyr og foreningskontingent. 
Endvidere skal man have gennemgået og bestået et godkendt grundkursus i faldskærmsspring. 
 
Stk. 6.     Foreningen kan oprette en ungdomsafdeling, hvor medlemmer under 16 år, med 
interesse for faldskærmssport, kan optages. Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret. 
For at være aktivt medlem i ungdomsafdelingen, skal det til enhver tid gældende 
indmeldelsesgebyr og klubkontingent være betalt. 
For at foretage et tandemspring som passager, gælder ingen aldersgrænse. 
For at kunne foretage selvstændig flyvning efter optræk, skal et godkendt grundkursus herfor, 
være gennemgået og bestået. 
 
Stk. 7.     Foreningen kan optage passive medlemmer. 
Passive medlemmer kan foretage tandemspring som passager. 
Passive medlemmer må hverken udføre selvstændige faldskærmsspring, eller selvstændig 
flyvning efter optræk. 
 
Stk. 8.     Foreningen kan optage støttemedlemmer. 
Støttemedlemmer optages efter bestyrelsens retningslinier. 
Støttemedlemmer kan foretage tandemspring som passager. 
Støttemedlemmer må hverken udføre selvstændige faldskærmsspring, eller selvstændig 
flyvning efter optræk. 
 
Stk. 9.     Medlemmer kan opsige deres medlemskab af foreningen med en uges varsel til 
udgangen af et kvartal. Udmeldelsen skal ske skriftligt til klubbens adresse. 
 
Stk. 10.    Kolding Faldskærmsklub kan med øjeblikkelig virkning udmelde et medlem der, 
efter gentagne henvendelser, ikke betaler de til enhver tid gældende kontingenter og bidrag til 
foreningen. Dette meddeles DFU. 
 
Stk. 11.    Kolding Faldskærmsklub kan med øjeblikkelig virkning ekskludere et medlem, der 
ved sine handlinger har udvist grov usportslig optræden, illoyal adfærd, eller anden for 
foreningen eller foreningens medlemmer skadelig virksomhed. 
Eksklusionen meddeles skriftligt efter en bestyrelsesbeslutning med mindst 2/3 stemmer for. 
Eksklusionen kan indankes for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig. 
Eksklusionen meddeles DFU. Se også § 6 stk. 3. 
 
Stk. 12.    Foreningen kan optage medlemmer med særlige kvalifikationer når det skønnes at 
disse kan være til gavn for foreningens virke eller omdømme. Dette afgøres af bestyrelsen. 
Bestyrelsens beslutning kan ankes til generalforsamlingen. 
Disse ekstraordinære medlemmer har stemmeret og er kontingentfrie. 
 
Stk. 13.    Foreningen kan optage æresmedlemmer når det skønnes at en person gennem 
ekstraordinær indsats eller gerning, har gavnet foreningens virke eller omdømme. 
Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen med simpelt flertal. 
Æresmedlemmer har stemmeret og er kontingentfrie.



§ 3.     BESTYRELSEN 
 
Stk. 1.     Foreningen ledes i det daglige af en bestyrelse, som er klubbens ansigt udadtil. 
Bestyrelsen består af en forman, og 4 bestyrelsesmedlemmer der vælges på generalforsamlingen 
med simpelt stemmeflertal. 
Bestyrelsen konstituerer selv en kasserer blandt de 4 bestyrelsesmedlemmer. Kassererfunktionen 
kan dog varetages udenfor bestyrelsen efter retningslinier der sikrer bestyrelsens kontrol med alle 
udbetalinger. 
 
Stk. 2.     Valgbar til bestyrelsen er højst 2 forældre til medlemmer af ungdomsafdelingen. Disse 
forældre skal ved indtrædelse i bestyrelsen have gyldigt aktivt medlemskab. 
 
Stk. 3.     Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg, hvis medlemmer ikke behøver at være 
medlemmer af bestyrelsen. 
 
Stk. 4.     Bestyrelsen vælges for en 2-års periode, således af formanden og 1 bestyrelsesmedlem 
vælges i lige år, og kassereren og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Genvalg kan ske. 
 
Stk. 5.     2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske. 
 
Stk. 6.     Fratræder formanden og/eller kassereren i årets løb, vælger bestyrelsen i sin kreds en ny 
formand og/eller kasserer, som fungerer indtil næste generalforsamling. 
Fratræder et af bestyrelsesmedlemmerne, indtræder suppleanten. 
 
Stk. 7.     Bestyrelsen mødes en gang om måneden, eller når det skønnes nødvendigt, eller såfremt 
et bestyrelsesmedlem overfor formanden kræver et møde afholdt. 
 
Stk. 8.     Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
 
Stk. 9.     Kassereren aflægger rapport om den øjeblikkelige økonomiske status ved hvert 
bestyrelsesmøde. 
 
§ 4.     ØKONOMI. 
 
Stk. 1.     Ved sammenlægningen af TRIA og SØFK, indskyder begge klubber såvel materiel som 
likvide og bundne midler 100 % i SKYDIVE 2000, nu under navnet Kolding Faldskærmsklub, 
hvis primo saldi skal være det adderede produkt af TRIAs og SØFKs generalforsamlingsgodkendte 
regnskaber. 
 
Stk. 2.     Afkast fra den af TRIA drevne støtteforening, tilfalder fremover SKYDIVE 2000, nu 
under navnet Kolding Faldskærmsklub. 
 
Stk. 3.     Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december. 
 
Stk. 4.     Revisorerne, der vælges for et år ad gangen, må ikke være bestyrelsesmedlemmer. 
Genvalg kan ske. 

Revisorerne har til enhver tid adgang til klubbens regnskaber, og kan foretage revision efter behov. 
Revision skal dog ske mindst 2 gange årligt, og revisionsrapporten skal afleveres til bestyrelsen. 
 
Stk. 5.     Alle medlemmer betaler et månedligt kontingent til foreningen. 
Kontingenter betales kvartalsvis forud, eller årligt forud. 
Passive medlemmer betaler kontingent forud én gang om året. 
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen for de enkelte medlemstyper. 
 
Stk. 6.     Det pålægges foreningens bestyrelse, at forvalte foreningens midler på en forsvarlig, og 
for foreningen fordelagtig måde. 
Bestyrelsen kan kun samlet optage for foreningens drift, nødvendige lån. 
Bestyrelsen skal, med ansvar overfor generalforsamlingen, disponere forretningsmæssigt 
fordelagtigt, og til enhver tid i et rimeligt forhold til omsætningen. 
Investeringer i værdipapirer skal godkendes af generalforsamlingen. 
Til daglig er formanden ansvarlig for økonomi og budgetopfølgning. 
 
Stk. 7.     Foreningens kreditorer kan ikke gøre krav gældende overfor enkeltpersoner. 
 
§ 5.     GENERALFORSAMLING 
 
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i februar måned. Den indkaldes af 
bestyrelsen ved opslag på hjemmesiden koldingfaldskærmsklub.dk, samt opslag i klubben, med 
mindst 14 dages varsel. Der kan udsendes varsel om dette på sms/email, såfremt medlemmet er på 
den gældende liste. Medlemmet skal selv sørge for at blive registreret på denne. 
 
Stk. 2.     Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Den er beslutningsdygtig når den er lovligt indvarslet, uden hensyntagen til antallet af de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
Undtaget herfra er vedtægtsændringer jfr. § 5 stk. 6. 
 
Stk. 3.     Alle valg og beslutninger, med undtagelse af vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt 
stemmeflertal. 
Afstemninger skal være skriftlige og hemmelige, såfremt blot ét medlem ønsker dette. 
Stemmeret har ethvert aktivt medlem af foreningen, der er fyldt 16 år, har været medlem i mindst 3 
mdr., og ikke er i kontingentrestance på generalforsamlingsdagen. 
 
Stk. 4.     Stemmeret i spørgsmål vedrørende ungdomsafdelingen, har, foruden foreningens aktive 
seniormedlemmer, også forældre eller værger til ungdomsafdelingens medlemmer, med én stemme 
pr. medlem, forudsat at denne som minimum er registreret som passivt medlem. 
 
Stk. 5.     Der kan stemmes personligt eller ved fuldmagt. 
Fuldmagt kan kun gives til et andel stemmeberettiget medlem. 
Foruden personlig stemme, kan aktive medlemmer kun afgive 1 fuldmagtsstemme. 
Ungdomsmedlemmer under 16 år, passive medlemmer og støttemedlemmer har ikke stemmeret. 
 
Stk. 6.     Ændringer af foreningens vedtægter, kræver generalforsamlingens godkendelse.  
Til vedtagelse af ændringer kræves, at mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer er 
repræsenteret, samt at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 



Er 2/3 af klubbens aktive medlemmer ikke repræsenteret, indkaldes til en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne er på dagsordenen. 
 
 
Afgørelsen træffes da med almindeligt stemmeflertal, uden hensyn til antallet af fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer. 
 
Stk. 7.     Forslag til vedtægtsændringer, skal være medlemmerne i hænde samtidig med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Efter vedtægtsændringer, skal et sæt reviderede vedtægter tilgå medlemmerne. 
 
Stk. 8.     Emner og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være 
formanden i hænde, senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
Stk. 9.     Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 
               1. Valg af dirigent, som skal underskrive generalforsamlingens protokol. 
               2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed. 
               3. Godkendelse af fuldmagter, samt konstatering af stemmeberettigede 

medlemmer. 
               4. Formandens beretning til godkendelse eller forkastelse. 
               5. kassererens beretning og præsentation af regnskabet til godkendelse eller 

forkastelse. 
               6. Vedtagelse af kontingent. 
               7. Præsentation af budget. 
               8. Bestyrelsens plan for det kommende år. 
               9. Indkomne forslag til behandling. 
               10. Valg af bestyrelse: a)   Formand 
   b)   4 bestyrelsesmedlemmer 
               11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
               12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
               13. Valg af repræsentanter til DFU’s repræsentantskabsmøde. 
               14. Tildeling af anerkendelse og pokaler. 
               15. Eventuelt. 
 
Stk. 10.    Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 1/3 af bestyrelsen beslutter det, 
eller såfremt mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig anmodning 
derom til formanden. Indkaldelse med dagsorden, skal ske med opslag på hjemmesiden samt 
opslag i klubben, med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal indeholde pkt. 1 og 2 og 3 som 
for ordinær generalforsamling, samt de punkter der ligger til grund for den ekstraordinære 
generalforsamling. 
 
§ 6.       ANDRE BESTEMMELSER 
 
Stk. 1.     Ændrer DFU sine love, kan bestyrelsen umiddelbart ændre Kolding Faldskærmsklubs 
vedtægter, så de kan være i overensstemmelse med de af DFU udgivne love. 
Dette kræver ikke generalforsamlingens godkendelse. 
Sådanne vedtægtsændringer skal snarest tilgå foreningens medlemmer skriftligt. 

Stk. 2.     Tilfælde der ikke omhandles i disse vedtægter, behandles efter de af DFU udgivne love 
og bestemmelser, og i øvrigt efter bestyrelsens konduite. 
 
Stk. 3.     De af DFU fastsatte sikkerhedsbestemmelser vedrørende faldskærmsspring og 
faldskærmsflyvning, skal nøje efterleves af klubbens medlemmer. Overtrædelse vil medføre 
udelukkelse fra aktiviteterne. 
 
Stk. 4.     Ingen af foreningens medlemmer må foretage faldskærmsudspring, eller fritflyvning efter 
optræk, såfremt de ikke føler sig fysisk eller psykisk egnet dertil. 
Såfremt foreningens officials og/eller dens instruktører finder en person uegnet til disse aktiviteter, 
skal vedkommende gøres opmærksom derpå, og starttilladelse vil blive nægtet. 
Denne bestemmelse gælder for alle af foreningen arrangerede luftsportsaktiviteter. 
Hvis vedkommende mener at afgørelsen er ukorrekt, kan denne indankes til DFU, hvis afgørelse er 
endelig. 
 
Stk. 5.     Konkurrenceregler for foreningens mesterskabsstævner, kan variere i forhold til de af 
DFU, i Faldskærms Bestemmelser (FB), nedfældede regler. 
For at mesterskabet kan erklæres officielt gældende, skal de i FB nævnte regler dog følges. 
 
Stk. 6.     Ethvert ophold eller deltagelse i træning, kursus, konkurrence eller anden Kolding 
Faldskærmsklub-arrangeret aktivitet, foregår på det enkelte medlems egen risiko og ansvar. 
 
Stk. 7.     Foreningen kan indlede samarbejde med andre luftsportsklubber, såfremt bestyrelsen 
skønner at dette vil være i foreningens interesse. 
Bestyrelsens dispositioner kan indankes for generalforsamlingen. 
 
§ 7       FORENINGENS OPHØR 
 
Stk. 1.       Foreningens eksistens kan kun ophøre på en ekstraordinær generalforsamling. 
Eksistensen kan ophøre enten ved sammenlægning med en eller flere andre foreninger eller ved 
nedlæggelse. 
Dette forudsætter mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 
 
Stk. 2.       Ved foreningens nedlæggelse, tilfalder foreningens midler DANSK FALDSKÆRMS 
UNION. 
Ved sammenlægning tilfalder foreningens midler den nye forening. 
 
Stk. 3.       Forinden realisation af foreningens aktiver, har foreningens medlemmer forkøbsret til 
foreningens materiel. 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Vamdrup den 25. februar 2000. 
Dette er 3. udgave af vedtægterne. Ændret ved ekstraordinær generalforsamling 25. februar 2020. 
Foreningens navn er ændret til Kolding Faldskærmsklub. Vedtægterne er ligeledes opdateret da 
Vamdrup kommune er blevet til Kolding kommune og JYSK-FYNSK FALDSKÆRMSUNION 
(JFFU) er udgået og Kolding Faldskærmsklub er direkte medlem af DANSK 
FALDSKÆRMSUNION (DFU). Ved efterfølgende revisioner og ændringer får vedtægterne et nyt 
fortløbende nummer, samt dato og sted for vedtagelser. 


