Vedtægter for Bremdal MC.

10 mar.
2015

§ 1 Klubbens navn.
1)
2)
3)
4)

Klubbens navn er Bremdal MC.
Klubben er stiftet d. 24-3-2009.
Klubbens adresse er den til enhver tids fungerende formandsadresse.
Klubben er hjemmehørende i Bremdal.

§2 Klubbens formål.
1)

Klubbens formål er at samle MC ejere og brugere i Bremdal og omegn.

§3 Medlemmerne.
1)
2)

Som medlem kan optages alle MC ejere og bruger i Bremdal og omegn.
Der optages max 50 motorcykler i klubben. Medlemmer der ikke har
indbetalt kontingent senest den 1. april kommer på venteliste ved forsat
ønske om medlemskab.

§4 Generalforsamling.
1)

2)
3)
4)

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes 2.
tirsdag i marts måned.
Stemmeret på generalforsamlingen opnås kun ved medlemskab, og
kun ved personlig fremmøde.
Generalforsamlingen meddeles senest 14 dage før møde.
Med indkaldelsen følger dagsorden der indeholder mindst følgende:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskabets aflæggelse.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse og suppleant.
Valg af revisor og suppleant.
Indkomne forslag.
E.v.t.

5)
6)
7)

Hvis mindst et medlem ønsker skriftlig afstemning skal det følges.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Beslutning om klubbens ophævelse kræver mindst ¾ af samtlige
medlemmers samtykke.
8) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før denne.
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§5 Ekstraordinær generalforsamling.
1)

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis et flertal i
bestyrelsen ønsker det, eller hvis ¼ af medlemmerne overfor
bestyrelsen forlanger det, der indkaldes som i § 4 stk. 3.

§6 Klubbens ledelse.
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Klubbens ledelse varetages af bestyrelsen der udgør 3 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 årig periode.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt således, at 1 medlem er på
valg i lige år, mens 2 medlemmer er på valg i ulige år.
Der vælges en suppleant hvert år.
Der vælges revisor og suppleant hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§7 Bestyrelsen.
1)

2)
3)
4)

Formanden eller bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde
efter behov.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 medlemmer er til stede
inkl. formanden.
Skulle et bestyrelsesmedlem få frafald i valgperioden, indtræder
suppleanten.
Bestyrelsen kan eksludere et medlem, hvis forhold og adfærd ikke
falder i overensstemmelse med klubbens formål og love.

§8 Økonomi.
1)
2)

3)
4)
5)

Til dækning af klubbens udgifter betaler hvert medlem kontingent.
Kontingentet forfalder 1. April hvert år. Kontingentet skal indbetales via
webbank, MobilePay eller SWIPP med angivelse af navn.
Ved manglende indbetaling kommer den pågældende på venteliste ved
forsat ønske om medlemskab.
Klubbens regnskab går fra 1. januar til 31. December.
Revisor skal revidere regnskab forud for hver generalforsamling.

2 BREMDAL – MC KØREKLUBBEN

