Bilag 1 til KDA-arbejdsgruppens forslag af 3. august 2017 til rationalisering af KDA.

Forslag til ændringer i KDAs vedtægter af 6. juli 2013, fremsat af den arbejdsgruppe, der er nedsat 8. marts 2017.
Hidtidig tekst
§1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er "Kongelig Dansk
Aeroklub", forkortet KDA.
Tillægsnavn er ”Danmarks LuftsportsForbund”
Hjemsted for foreningen, som er en paraplyorganisation, er Roskilde.

Forslag
§1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er "Kongelig Dansk
Aeroklub", forkortet KDA.
Tillægsnavn er ”Danmarks LuftsportsForbund”

Bemærkninger.
Angivelsen af hjemstedet har næppe
været tænkt som et påbud, men som
konstatering af en kendsgerning. I sammenhæng med de planlagte ændringer
vil det være en uhensigtsmæssig binding, at hjemstedet skal være Roskilde.
Med de foreslåede ændringer vil KDA
ikke være paraplyorganisation, men
fælles arbejdsredskab.

5.3
Medlemsorganisationer
Et medlemskab kan af hver af parterne
opsiges ved anbefalet brev eller bekræftet e-mail med 6 måneders varsel
til ophør en 30. juni. Ved opsigelse af
medlemskab bortfalder medlemsorganisationens ret andel i KDA's formue.

5.3
Medlemsorganisationer
Et medlemskab kan af hver af parterne
opsiges ved anbefalet brev eller bekræftet e-mail med mindst 6 måne-ders
varsel modtaget i KDA senest en 30.
juni til medlemskabets ophør ved
samme års udgang. Ved opsigelse af
medlemskab bortfalder medlemsorganisationens ret til andel i KDAs formue.
8.3 Stemmeret og afstemninger:
a.Organisationer:
Hver tilsluttet organisation, der ikke er i
kontingentrestance, har 1 stemme pr.
påbegyndt 100 medlemmer som via
organisationen betaler KDA kontingent,
opgjort den 1. juli forud for repræsentantskabsmødet. Den enkelte organisations stemmetal i henhold til denne bestemmelse kan højst udgøre 20% af det
samlede stemmetal.

Ændringen bringer teksten i overensstemmelse med den opfattelse, der har
været gældende i KDA.

8.3 Stemmeret og afstemninger:
a.Organisationer:
Hver tilsluttet organisation, der ikke er i
kontingentrestance, har 1 stemme pr.
påbegyndt 100 medlemmer som via
organisationen betaler KDA kontingent,
opgjort den 1. juli forud for repræsentantskabsmødet.
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Forslaget er begrundet i erfaringer fra
DAeC, Tyskland, hvor en enkeltorganisation har fået så stor stemmevægt, at
det har været ødelæggende for DAeCs
sammenhængskraft.

Bilag 1 til KDA-arbejdsgruppens forslag af 3. august 2017 til rationalisering af KDA.

Hidtidig tekst
§12 Bestyrelse

Forslag
§12 Bestyrelse
Som nyt stykke 12.2. indsættes:
Bestyrelsens 7 medlemmer skal være
medlemmer af 7 forskellige medlemsorganisationer. Indgår en suppleant i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlemsmedlems udtræden, gælder dette dog
ikke, før næste valg til bestyrelsen.

§ 14
Sekretariatet
Sekretariatet varetager KDA's daglige
funktioner efter bestyrelsens anvisninger. Bestyrelsen ansætter en direktør/generalsekretær til at lede sekretariatet. Direktøren/generalsekretæren kan
ansætte yderligere lønnede medarbejdere i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt organisationsplan.
Bestyrelsen kan meddele direktøren/generalsekretæren og dennes medarbejdere fuldmagt over for myndigheder, banker med videre.
Direktøren/generalsekretæren og sekretariatets personale kan ikke modtage
valg til bestyrelsen.
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12.2. bliver 12.3
12.3. bliver 12.4.
12.4. bliver 12.5.
§ 14
Sekretariat.
Til varetagelse af KDAs daglige funktioner efter bestyrelsens anvisninger kan
der knyttes et administrativt sekretariat
til KDA.

Bemærkninger.

Foreslået for at styrke ønsket om, at
KDA skal være unionernes fælles arbejdsredskab.

Forslaget hænger sammen med afskaffelsen af generalsekretariatet. Det administrative sekretariat kan enten oprettes som selvstændigt sekretariat eller
tilknyttes et eksisterende sekretariat.

