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Love og vedtægter for Dansk Amatør Raket Klub
August 1996
§1.

Organisationens navn er Dansk Amatør Raket Klub, forkortet til DARK, og den er hjemmehørende i København.

Formålsparagraf
§2.

Stk. 1.

DARK vil, såvel i teori som i praksis, udvikle, konstruere og afprøve raketter, og i forbindelse hermed udvikle
de nødvendige sikkerhedsprocedurer.

Stk. 2.

DARK ser det som sin opgave, at deltage i og fremskynde udvekslingen af informationer med andre
organisationer, der beskæftiger sig med lignende aktiviteter.

Stk. 3.

DARK ønsker at udbrede kendskabet til astronautik og de dertil knyttede videnskaber.

§3.

DARK's aktiviteter skal være af ren videnskabelig karakter og må ikke benyttes til militære eller samfundsfjendtlige formål.

§4.

DARK's øverste organ er generalforsamlingen, der består af alle betalende medlemmer.

§5.

Der skal være afholdt ordinær generalforsamling inden udgangen af alle lige år. På generalforsamlingen har alle taleret.
Vedrørende stemmeret se §9.

Generalforsamling
§6.

Stk. 1.

Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning, med mindre 10% eller derover af de fremmødte forlanger
skriftlig afstemning.

Stk. 2.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er indkaldt med mindst 14 dages varsel og når mindst en
trediedel (1/3) af medlemmerne er mødt op.

Stk. 3.

Ved valg mellem flere forslag, omhandlende det samme, sættes alle samlet op, og det, der får flest stemmer er
vedtaget. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg mellem de forslag med flest stemmer.

Stk. 4.

Ved valg mellem personer til en post er der samlet valg, og den der opnår flest stemmer tildeles posten. I tilfælde
af stemmelighed foretages omvalg mellem de personer med flest stemmer.

Stk. 5.

En person kan kun besætte en (1) post.

§7.

Der kan kun stemmes om forslag opført på dagsordenen, undtaget fra denne regel er nedsættelse af udvalg.

§8.

Generalforsamlingen skal foretage valg af mindst to revisorer. Det er desuden generalforsamlingens opgave at godkende de
fremlagte og reviderede årsregnskaber.

§9.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent restancer på 2 mdr. eller mere medfører fortabelse af
stemmeretten.

§10.

Stk. 1.

Kun stemmeberettigede er valgbare.

Stk. 2.

Medlemsskab opnås ved at få godkendt sin ansøgning samt at betale en måneds kontingent.

Stk. 3.

Udmeldelse kan ske fra den 1. i hver måned ved skriftlig henvendelse til klubben.

§11.

Lovændringer på generalforsamlingen skal vedtages med mindst ¾ af stemmerne.

§12.

Såfremt mere end to bestyrelsesmedlemmer fratræder inden for en valgperiode, skal der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, hvor ny bestyrelse vælges ( siddende bestyrelsesmedlemmer sidder valgperioden ud ).

Ekstraordinær generalforsamling
§13.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt en trediedel af klubbens medlemmer skriftligt tilkendegiver ønske om en
sådan. Dette kan tidligst ske 4 uger efter ordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling er
beslutningsdygtig når mindst en trediedel af medlemmerne er fremmødt.

§14.

På den ordinære/ekstraordinære generalforsamling kan en urafstemning begæres såfremt ¾ af de fremmødte stemmer for.
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§15.

Udover §13 gælder samme regler for den ekstraordinære generalforsamling som for den ordinære.

Bestyrelsen
§16.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

§17.

Bestyrelsen varetager klubbens daglige drift i følge forretningsgang vedtaget af generalforsamlingen.

§18.

Stk. 1.

Bestyrelsen nedsætter alle nødvendige udvalg og vælger samtidig formænd til disse.

Stk. 2.

Undtaget er udvalg nedsat af generalforsamlingen, der vælger formænd til disse.

§19.

Stk. 1.

Udvalg er en arbejdsgruppe, der består af en formand samt de, der er interesserede i at deltage i den til udvalget
tildelte opgave.

Stk. 2.

Undtaget fra stk. 1 er udvalg nedsat for at foretage undersøgelser af økonomisk art. Disse skal bestå af
kassereren, samt et andet bestyrelsesmedlem og hvis det nedsættes af generalforsamlingen yderligere tre af
klubbens medlemmer.

§20.

Det er udvalgsformanden, der leder møderne, er ansvarlig for at disse indkaldes og at beslutningsreferat føres.

§21.

Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf fire er tildelt følgende faste poster: formand, næstformand, kasserer og
sekretær.

§22.

Valg af bestyrelse foretages ved personvalg hvert andet år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en fireårig periode, således
at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år.

§23.

Bestyrelsen fordeler selv bestyrelsesposterne. Ved fratrædelse af et eller to bestyrelsesmedlemmer, er bestyrelsen
selvsupplerende med interesserede medlemmer fra klubben.

§24.

Bestyrelsesmøde afholdes når et bestyrelsesmedlem har foretaget indkaldelsen og afsendt den skriftligt til bestyrelsens
øvrige medlemmer senest fem dage inden datoen for mødet.

§25.

Bestyrelsen kan til enhver tid suspendere et medlem af DARK i indtil to måneder.

§26.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når der er tre medlemmer tilstede og et af disse er formanden, ellers kræves fire
bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse. Alle vedtagelser sker ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende, og i dennes fravær næstformandens.

Holdning
§117.

Meningen er god nok.
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