Vedtægter for
Club Mc Vestsjælland
§1
Foreningens navn
Stk. 1 Foreningens navn er: CLUB MC VESTSJÆLLAND.
Stk. 2 Foreningen er stiftet den 7. marts 2005.
Stk. 3 Hjemsted er: Kalundborg Kommune.
Stk. 4 Foreningens postadresse er lig med formandens adresse.

§2
Foreningens formål
Stk. 1 Club Mc Vestsjælland har som sit primære formål, at samle medlemmerne omkring/
udbrede interessen for motorcykler. Dette søges opnået ved socialt fællesskab, fælles
køreture, arrangementer, aktiviteter og lignende.
Stk. 2 Foreningens aktiviteter formidles primært gennem e-mail og via hjemmeside.

§3
Medlemmer
Stk. 1 Som medlemmer kan optages motorcykelejere, samt brugere af motorcykler, uanset dens
størrelse.
Stk. 2 Faste passagerer, d.v.s. ægtefæller, kærester, søskende, børn o. lign., fra/over 18 år kan
betragtes som brugere, og kan derfor opnå medlemskab af foreningen, på lige fod.
Stk. 3 Nye medlemmer har mulighed for at køre med på ture tre gange, derefter skal de indmeldes
i klubben.
Stk. 4 Medlemmer som afhænder deres mc, kan forsætte medlemskabet så længe de selv ønsker
det, på almindelige medlemsvilkår mht. kontingent.

§4
Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Stk. 3 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling senest 3 uger før generalforsamlingen.
Stk. 4 Med indkaldelsen følger en dagsorden der mindst indeholder følgende punkter:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af medlemskontingent og indmeldelsesgebyr.
6. Valg af formand eller kasserer.
7. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Valg af 2 revisorsuppleanter.
11. Eventuelt.
Kun de punkter, der er opført på dagsordenen, kan behandles.

Stk. 5

Indkomne forslag samt ændringsforslag til dagsordenens punkt 4, skal indsendes til
bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 6

Kvittering for indbetalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

Stk. 7

Der foretages skriftlig afstemning ved vedtægtsændringer og hvis mindst 10 % af de
fremmødte kræver det. Ved personvalg, da kun hvis der er mere end 1 kandidat.

Stk. 8

Alle beslutninger vedtages, ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 9

Beslutning om vedtægtsændringer kan kun træffes på generalforsamlinger.

Stk. 10 Beslutning om foreningens ophævelse kræver, ¾ af de fremmødte medlemmers samtykke,
på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 11 Ved foreningens ophør/nedlæggelse, skal eventuelle aktiver gives til almennyttige formål,
efter generalforsamlingens ønske, på den sidste generalforsamling.

§5
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller
hvis ¼ af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen forlanger det, med angivelse af de
spørgsmål der ønskes behandlet.
Stk. 2 Hvis en bestyrelse opløses på en generalforsamling, kan et flertal af bestyrelsen på samme
generalforsamling kræve opløsningen behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. En
sådan ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 14 dage efter den ordinære
generalforsamling. Indtil den ekstraordinære generalforsamling er afholdt, er bestyrelsen at
betragte som ikke opløst.

§6
Foreningens ledelse
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Stk. 2 Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen blandt foreningens
medlemmer. Formanden er på valg i ulige år, og kassereren er på valg i lige år.
Stk. 3 Den øvrige bestyrelse vælges ordinært på generalforsamlingen blandt foreningens
medlemmer, med 1 bestyrelsesmedlem i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Stk. 4 Valgperioden er 2 år og genvalg kan finde sted.
Stk. 5 Vælges formanden eller kassereren ved at vælge et siddende bestyrelsesmedlem, der ikke er
på ordinært valg det år, foretages et ekstraordinært valg af et nyt bestyrelsesmedlem,
gældende for 1 år.
Stk. 6 Bortset fra formand og kasserer, konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand og
sekretær. Sidstnævnte fører protokol ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
Stk. 7 Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Stk. 8 Der vælges 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter, alle for 1 år.
Stk. 9 Generalforsamlingens dirigent og 2 stemmetællere må ikke være medlemmer af bestyrelsen,
men er valgbare.

§7
Bestyrelsen
Stk. 1 Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes
nødvendigt.
Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal er tilstede. Mødeform er valgfri.
Stk. 3 Der udfærdiges referat af bestyrelsesmøderne. Referatet kan beses hos
bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 4 Skulle et bestyrelsesmedlem få forfald i sin valgperiode indtræder suppleanten.
Stk. 5 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, såfremt det skaber splid og
tvistigheder af alvorlig karakter eller forbryder sig mod vedtægterne i øvrigt. En eksklusion
kan foretages af bestyrelsen, men skal godkendes på førstkommende generalforsamling,
hvor det berørte medlem skriftligt eller mundtligt, kan fremføre sine synspunkter.
Stk. 6 Forenings rygmærker betragtes som uforenelig adfærd.

§8
Økonomi
Stk. 1 Generalforsamlingen fastsætter kontingent og indmeldelsesgebyr.
Stk. 2 Betaling af kontingent, sidste frist er 1. februar, hvert år. Ved indmeldelse efter 1. juli,
betales der kun halvt kontingent.
Stk. 3 Ved betaling af kontingent efter 1. februar, skal der betales fuldt indmeldelsesgebyr.
Stk. 4 Foreningen har oprettet en konto til indbetaling af kontingent.
Stk. 5 Revisorer kan lade foretage uanmeldte kasseeftersyn.
Stk. 6 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 7 Revisorer skal revidere årsregnskabet.

§ 8a
Stk. 1 Bestyrelsen kan ikke stifte gæld på foreningens vegne. Gæld tegner foreningen.
Stk. 2 Finder bestyrelsen det nødvendigt at optage lån for at afholde udgifter, der ikke kan afholdes
af foreningens likvide midler, forelægger kassereren på bestyrelsens vegne, et motiveret
forslag om optagelse af lån på en generalforsamling.
Stk. 3 Forslaget skal, ud over at indeholde en beskrivelse af hvortil lånet ønskes anvendt, indeholde
mindst èt tilbud fra et pengeinstitut, om lånets optagelsesvilkår, forrentning og afvikling.
Stk. 4 Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal, om forslaget skal gennemføres.
Stk. 5 Medlemmer, der indtræder i foreningen under lånets afvikling, er i kraft af deres
medlemskab af foreningen forpligtet til at overtage de forpligtelser, som er besluttet på
tidligere års generalforsamlinger.
Stk. 6 Medlemmer, der udtræder af foreningen under lånets afvikling, er i kraft af deres
medlemskabs ophør, frigjort for de forpligtelser, som er besluttet på tidligere års
generalforsamlinger, før og under pågældendes medlemskab af foreningen.
Generalforsamlingen kan bestemme, at foreningens inventar og øvrige formue stilles som
sikkerhed for lånet.
Stk. 7 Foreningens formand og kasserer tegner foreningens medlemmer overfor kreditor.
Bestyrelsen giver kassereren ret til, at bestyre foreningens økonomiske midler.
Disse vedtægter er gældende fra 7. marts 2005.
Vedtægterne er ændret: 05.08.2009.
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Formand: Claus S. Jørgensen, Agervej 18, 4400 Kalundborg.
Kasserer: Mona Hansen

