Vedtægter for MC-Herning

Dato: 31-01-2018

§ 1 Formål
stk.1 Klubben er stiftet den 1.november 2006 Klubbens formål er at samle MC kørere i Herning
området, uanset MC-mærke og køn og alder.
stk.2 Klubbens aktiviteter er at arrangere fælles køreture i sommerperioden og sociale
arrangementer for klubbens medlemmer.
stk.3 Klubbens kontingent kan anvendes, som tilskud til aktiviteter, der på forhånd er godkendt af
bestyrelsen.
stk.4 Klubbens navn er MC-HERNING
stk.5 Klubben har retten til domænet MC-HERNING.DK

§ 2 Optagelse
stk.1 Klubben kan optage alle MC kørere, samt bagsædepassagerer. Derudover alle, som bestyrelsen
godkender som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke vælges til
bestyrelsen.
stk.2 Ved genindmeldelse må medlemmet ikke være i restance.
stk.3 Ved indmeldelse får medlemmet et klubmærke samt klubbens vedtægter. Kontingentåret går
fra 1/4 til 31/3.
stk.4 Medlemskabet er kun gyldigt, når man ikke er i restance.

§ 3 Udmeldelse, slettelse og eksklusion
stk.1 Medlemmer, der er i restance med mere end 2 måneder, vil blive slettet, såfremt der ikke
foreligger en aftale med kassereren.
stk.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder klubben eller klubbens omdømme.
Medlemmet skal have mulighed for at udtale sig og skal være varskoet skriftligt.
stk.3 Udmeldte eller ekskluderede medlemmer kan ikke gøre krav over for klubben.

§ 4 Økonomi
stk.1 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet er p.t. for aktive medlemmer kr.
250,- bagsæde passagerer kr. 150,- og passive medlemmer kr. 100,- og klubmærket kan købes for
50,-.
stk.2 Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 5 Generalforsamling
stk.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed
stk.2 Der afholdes generalforsamling i januar måned, én gang årligt med indkaldelse mindst 4 uger
forud.
stk.3 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, resten i ulige
år. Derudover vælges 2 suppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
stk.4 Ethvert aktivt medlem af klubben kan opstilles til bestyrelsen.
stk.5 Forslag til vedtægtsændringer og øvrige forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.
stk.6 dagsorden for generalforsamlingen:
1. valg af dirigent
2. valg af referent
3. formandens årsberetning samt godkendelse af denne
4. fremlæggelse af årsregnskab samt godkendelse af dette
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5. fremlæggelse af budgetforslag, herunder kontingent for næste år, samt godkendelse af dette
6. indkomne forslag
7. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. valg af revisor og suppleanter.
9. klubbens kommende aktiviteter.
10. eventuelt.
Dirigenten og revisorer må ikke være bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 7 Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen med støtte af mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede. Alle øvrige valg- undtaget § 7 - afgøres ved almindelige
stemmeflertal. Det er kun muligt at afgive stemme ved personlig fremmøde. Kun aktive medlemmer
er stemmeberettigede på generalforsamlingen.
stk.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne
skriftligt anmoder om dette. Anmodningen skal indeholde angivelse af dagsorden samt motivering
for den/de sag(er), der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal herefter indkalde medlemmerne med
mindst 8 dages varsel.
stk.9 Efter afholdelse af generalforsamling er det bestyrelsens pligt at udsende referat elektronisk.
stk.10 Der skal afholdes skriftlig afstemning, såfremt dette ønskes af mindst en af de
stemmeberettigede.

§ 6 Bestyrelsen
stk.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens daglige
drift. Bestyrelsen kan frit vælge medarbejdere eller nedsætte udvalg til bestemte formål.
Bestyrelsen består af følgende:
1. På valg 2019: Ole Schultz - formand
2. På valg 2019: John Søby Nielsen
3. På valg 2019: Jørgen Christensen
4. På valg 2020: Klaus Brøcker – Kasserer
5. På valg 2020: Per Nielsen - sekretær og webmaster
Suppleanter: Michael Aagaard og Torben Fallesen
Revisor: Jørn Dammeyer
Revisorsuppleant: Torben Dyrmose

§ 7 Opløsning af klubben
stk.1 Ved evt. opløsning af klubben, der kræver 2/3 flertal på generalforsamlingen, skal klubbens
midler gå til humanitære formål. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling søndag d. 5.
november 2006.

Side 2 af 2

