VEDTÆGTER FOR NORDJYSK VINTAGE MOTOR KLUB – CVR.NR. 3180 1192

§ 1.0 Klubbens navn
1.0 Klubbens navn er ”Nordjysk Vintage Motor Klub” (NVMK).
1.1 Klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune.
§ 2.0 Formål
2.1 Klubbens formål er at fremme kendskab og interesse blandt alle aldersgrupper for bevarelse af biler,
motorcykler, knallerter, traktorer og stationære motorer, som til enhver tid er mindst 25 år gamle at regne
fra produktionsåret, samt at yde hjælp og vejledning til bevarelse af disse.
2.2 Klubben søger bl.a. gennem udgivelse af medlemsblad, elektroniske medier, afholdelse af løb, ture og
foredrag samt teknisk samarbejde, at formidle kontakten mellem medlemmerne.
2.3 Klubben varetager medlemmernes interesser overfor myndighederne og organisationer. Dette kan
evt. ske i samarbejde med beslægtede foreninger.
2.4 Ved via passende klublokaler at skabe rammer for opfyldelse af klubbens formål.
2.5 Ved at medvirke til, at medlemmerne kan erhverve forsikringer gennem klubben.
§ 3.0 Medlemmer
3.1 Som medlem kan optages enhver, der udviser interesse for klubbens formål.
3.2 Udmeldelse af klubben sker ved henvendelse til kassereren senest ved årsskiftet. Ved
kontingentrestance udover 3 måneder fra påkrav fortabes ligeledes medlemskabet.
3.3 Ved optagelse i klubben henvises i samme forbindelse til klubbens vedtægter.
3.4 Klubbens medlemmer skal til enhver tid i deres færden optræde på en sådan måde, at klubbens
formål, virksomhed og omdømme ikke skades, herunder overholde den til enhver tid gældende danske
lovning i forbindelse med klubbens arrangementer.
3.5 Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke medlemmer, der modarbejder klubbens formål, arbejde
og/eller klubbens vedtægter. Til udelukkelse kræves, at flertal af bestyrelsens medlemmer har stemt
herfor, og der skal gives den pågældende meddelelse om udelukkelsen. Vedkommende er berettiget til at
få beslutningen forelagt på den næstkommende generalforsamling, hvor udelukkelsen skal godkendes af
2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for at den kan opretholdes. Den pågældende er
berettiget til at tale sin sag under behandlingen af spørgsmålet, men har ingen stemmeret og kan i øvrigt
ikke udøve medlemsrettigheder efter at være udelukket.
§ 4.0 Generalforsamling
4.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender.
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, i årets sidste kvartal.
4.3 Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel, og skal indeholde dagsorden.
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4.4 Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden således, at
disse er denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagsstiller/ne skal selv være til stede på
generalforsamlingen og motivere sit/deres forslag. I modsat fald bortfalder forslaget.
4.5 Lovligt indvarslet generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ethvert restancefrit medlem har stemmeret i alle afstemninger. Vedtagelse af afstemninger sker ved
simpelt stemmeflertal i alle afgørelser, undtaget emner vedrørende §6 og §10.1. Afstemning sker ved
håndsoprækning, med mindre et stemmeberettiget medlem forlanger skriftlig afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4.6 Revisorpåtegnet årsregnskab udsendes til klubbens medlemmer sammen med indkaldelse til
generalforsamlingen.
4.7 Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af og blandt de
fremmødte stemmeberettigede, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder generalforsamlingen ifølge dagsordenen og drager omsorg for, at forhandlinger og stemmeafgivelser finder sted i
overensstemmelser med nærværende vedtægter.
4.8 Dagsorden for ordinær generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Beretning fra udvalgene.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse og udvalg.
8. Valg af revisorer og suppleanter.
9. Eventuelt.
§ 5.0 Ekstraordinær generalforsamling
5.1 Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles på samme måde som en ordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan kræves af et flertal i bestyrelsen, af revisor eller af min. 20
medlemmer af klubben. I givet fald skal der sendes / afleveres en skriftlig anmodning med angivelse af
baggrund og dagsorden til formanden, der her efter drager omsorg for, at ekstraordinær generalforsamling
indkaldes og at den afholdes inden 6 uger efter, at formanden har modtaget anmodningen.
§ 6.0 Vedtægtsændringer
6.1 Forslag om vedtægtsændring indsendes som forslag til generalforsamlingen og kan vedtages med 2/3
af de tilstedeværende medlemmers stemmer.
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§ 7.0 Regnskab, økonomi og revision
7.1 Klubbens regnskabsår går fra 1/10 til 30/9 det følgende år.
7.2 Kontingentet, der dækker perioden fra 1/1 til 31/12, skal være betalt inden den 1. februar.
Bestyrelsen fastsætter størrelsen for det første års kontingentindbetaling for nye medlemmer, afhængigt af
indmeldelsestidspunktet. Ligeledes kan bestyrelsen tildele medlemmer kontingentfrihed på baggrund af
generelt fastsatte retningslinjer.
7.3 Kontingentets størrelse godkendes på den årlige generalforsamling.
7.4 Årsregnskabet revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer og forelægges på generalforsamlingen til dennes godkendelse. Revisorer vælges for 1 år ad gangen.
7.5 Klubben er en selvstændig juridisk enhed. Medlemmerne, herunder bestyrelsen hæfter ikke for
klubbens forpligtelser.
7.6 Hævning af større beløb fra klubbens likvide konti kan kasserer alene foretage med formandens
godkendelse. Bestyrelsen vedtager retningslinjer for beløbsstørrelse og administrativ gennemførelse heraf.
§ 8.0 Bestyrelsen
8.1 Klubbens bestyrelsen sammensættes af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, for 2 år ad gangen
som følger:
På ulige år: 1. Formand. 2. Redaktør. 3. Formand for lokaleudvalget. 4. Sekretær.
På lige år: 5. Kasserer. 6. Formand for tur- og festudvalg. 7. Et menigt bestyrelsesmedlem.
Disse poster kan, med generalforsamlingen samtykke, hver deles på lige vilkår mellem 2 personer.
Desuden vælges hvert år 1 suppleant for 1 år. Suppleanten er, uanset hvem der suppleres, altid på valg
ved førstkommende generalforsamling. Suppleanten deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
8.2 Intet medlem kan varetage mere end en post i bestyrelsen.
8.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal i forhold til antal bestyrelsesmedlemmer. I
tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, udgør formandens stemme udslaget.
8.4 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand.
8.5 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder før valgperiodens udløb, varetages dennes post af suppleanten, og der vælges en afløser for den resterende valgperiode på den først kommende generalforsamling.
§ 9.0 Bestyrelsens opgaver
9.1 Formanden skal lede og repræsentere klubben. Han indkalder til bestyrelsesmøder og søger
klubarbejdet afviklet i kammeratlig ånd.
9.2 Kassereren fører klubbens regnskab og er ansvarlig for kontingentopkrævning samt registrering af indog udmeldinger af medlemmer. Forinden generalforsamlingens afholdelse udsender kassereren årsregnskabet til klubbens medlemmer via medlemsbladet samt forelægger årsregnskabet til godkendelse på
generalforsamling.
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9.3 Sekretæren varetager kontorarbejdet, fører forhandlingsprotokollen samt varetager klubbens arkiv.
Herudover står sekretæren for håndtering af klubbens egne forsikringer samt for, at der stedse er mulighed
for formidling af forsikringer til klubbens medlemmer.
9.4 Tur- og festudvalget består af formand og mindst 3 udvalgsmedlemmer Udvalget arrangerer
udflugter, løb, foredrag, møder og fester, og står for evt. kontakter til andre klubber / udenlandske klubber.
Formanden er ansvarlig for udvalgets arbejde.
9.5 Køretøjer, som ønskes anvendt til de af klubben arrangerede løb, skal opfylde de i punkt 2.1 nævnte
bestemmelser. Dog kan der i konkrete tilfælde dispenseres herfra af formanden for Tur- og Festudvalget.
9.6 Redaktionsudvalget består af redaktør og mindst 4 udvalgsmedlemmer. Udvalget sammensætter
stoffet til medlemsbladet. Redaktøren er ansvarlig for udvalgets arbejde og overholdelse af presseregler.
9.7 Lokaleudvalget består af formand og evt. yderligere 1 udvalgsmedlem. Formanden repræsenterer
klubben vedrørende lokaleforhold samt administration af udlejning af værkstedspladser. Formanden er
ansvarlig for udvalgets arbejde.
9.8 Bestyrelsesmøder afholdes, når det skønnes fornødent. Bestyrelsen fører protokol over sine møder.
§ 10.0 Klubbens opløsning
10.1 Vedtagelse af klubbens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, og det kræver i givet fald 2/3
flertal af såvel de fremmødte som af klubbens medlemmer. Hvis opløsning af klubben er vedtaget med 2/3
flertal af de fremmødte medlemmer, men ikke med et flertal på 2/3 af klubbens medlemmer, skal
bestyrelsen foranledige, at der inden 6 uger afholdes en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt
med opløsning af klubben på dagsordenen. Til endelig vedtagelse af klubbens opløsning kræves på denne
ekstraordinære generalforsamling, at det vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer, men ikke anden
majoritet.
10.2 Klubbens formue skal i dette tilfælde, efter den afsluttende generalforsamlings bestemmelse på
baggrund af en begrundet indstilling fra bestyrelsen, overdrages til en eller flere klubber, institutioner eller
lignende, som ikke må være af privat karakter, og som har tilnærmelsesvis samme formål som nærværende
klub.
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