Vedtægter for Hedensted MC Klub
§ 1 Klubbens navn
Stk. 1 Klubbens navn er Hedensted MC klub.
Stk. 2 Klubben er stiftet den 10. august 2006.
Stk. 3 Klubbens adresse er Gesagervej 54, 8722 Hedensted.
§ 2 Klubbens formål
Stk. 1 Klubbens formål er at samle MC kørere til fælles køreture og træf, samt erfaringsudveksling og
hyggeligt samvær.
§ 3 Medlemmer
Stk. 1 Som medlemmer kan optages ejere og brugere af MC´er med gyldigt kørekort.
§ 4 Rygmærke
Det er tilladt at køre med rygmærke, der har samme udseende som klubbens logo.
§ 5 Generalforsamling
Stk. 1 Hedensted MC afholder generalforsamling den sidste torsdag i oktober måned.
Stk. 2 Alle fuldgyldige medlemmer med MC kørekort har stemmeret, dog kun ved personligt fremmøde, ikke
ved fuldmagt.
Stk. 3 Der indkaldes til generalforsamling senest med 14 dages varsel, skriftligt eller pr. mail.
Stk. 4 Dagsorden er følgende:
•
•
•
•
•

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen.

Der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen med 1 formand, næstformand, webmaster, kasserer og sekretær.
•
•
•
•

6. Valg af revisor.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg til klubbens udvalg
9. Eventuelt.

Stk. 5 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal dog kræves der 2/3 flertal ved vedtægtsændringer
af alle fremmødte.
Stk. 6 Ved beslutning om klubbens ophævelse kræves der ¾ af samtlige medlemmers samtykke.
Stk. 7 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage
inden generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 8 Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kassereren.
Stk. 9 Kontingentet fastsættes ved hver generalforsamling. Pt. kr. 600.- pr. år.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 ¼ del af bestyrelsen eller medlemmerne kan hvis de ønsker dette, skriftligt indkalde til ekstraordinær
generalforsamling. Der skal ved indkaldelsen angives skriftligt hvilke spørgsmål man ønsker behandlet.

