
Love for
Lisbon Association

§1 Foreningens formål er at bevare traditionerne omkring ESK 725 og ”Lisbon Ånden”. Herunder skal på 
ulige årstal, første hele weekend i oktober måned, afholdes reunion. Hvis en enig bestyrelse finder at 
særlige forhold taler herfor, kan tidspunktet for afholdelse ændres.

§2 I foreningen kan optages tidligere piloter i ESK 725. I særlige tilfælde kan andre med tilknytning til 
ESK 725 opnå medlemskab, efter godkendelse af bestyrelsen.
Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen senest en måned før et nyt regnskabsårs begyndelse (1. 
december).

§3 Årskontingentet fastsættes for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet 
forfalder 15. april. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

§4 Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på den ordinære 
generalforsamling for 4 år. Der afgår hvert andet år 3, skiftevis 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan 
finde sted. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste ordinære 
generalforsamling. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en sekretær og en kasserer.

§5 Bestyrelsen sammentræder på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle 
bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige er formandens 
stemme afgørende. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages må mindst 4 
bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Sekretæren fører protokol over 
forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

§6 Bestyrelsen disponerer over foreningens formue til foreningens formål og træffer alle bestemmelser 
vedrørende foreningens virksomhed.

§7 Regnskabet afsluttes den 31. december og forelægges to, på den ordinære generalforsamling, valgte 
revisorer til godkendelse. De to revisorer samt en revisorsuppleant vælges blandt medlemmerne for 4 
år, og en er på valg hvert andet år.

§8 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen 
vedtages ved simpel stemmeflerhed (se dog §9 og §12). Afstemning foregår ved håndsoprækning, med 
mindre bestyrelsen eller 10 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

§9 Til forandring af lovene kræves at dette godkendes på en generalforsamling hvor mindst 2/3 af 
foreningens medlemmer er mødt, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Forslaget skal 
desuden være tilsendt alle medlemmer mindst en måned før generalforsamlingen.

§9a Er det ikke muligt at samle 2/3 af medlemmerne, kan en skriftlig afstemning blandt alle medlemmer 
træde i stedet, og forslaget kan så vedtages med simpel stemmeflerhed.

§10 Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med reunion. Forslag som ønskes behandlet 
skal være formanden i hænde senest 6 uger før reunion. Tid og sted for generalforsamlingen skal 
fremgå af indbydelse til reunion, der udsendes til alle medlemmer mindst 3 måneder før afholdelsen.

§10a Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når 
mindst 20 af medlemmerne indgiver begæring derom til formanden, med meddelelse af dagsorden.

§11 Foreningens opløsning kan kun foregå når beslutning herom vedtages på to på hinanden følgende, med 
mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en 
sådan beslutning skal være gyldig kræves at opløsningen af foreningen på den første 
generalforsamling vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Foreningens formue tilfalder i dette 
tilfælde ”Flyvevåbenets Historiske Samling”.

§12 Ovenstående love er vedtaget på den ordinære generalforsamling i oktober 1993, og rettet i.h.t. §9a 15. 
maj 1997.


