SMCK-ESPERGÆRDE
Ansøgning om optagelse i klubben.
MEDLEMSNUMMER:

Stilling

Fornavn

Efternavn
Adresse
Postnummer og by
Telefon

E-mail

Mobilnummer
Køretøj
-mærke
-model
-årgang
-andet..

Undertegnede er bekendt med klubbens vedtægter og vil efter bedste evne efterleve dem.
Anbefalet af

Underskrift

Bestyrelsens kommentarer:
Ansøgningen behandlet ved
Indmeldingsgebyr kr.

d.
Modtaget af kassereren d.

Bestyrelsens kommentarer:

Indmeldt dato:

Formandens underskrift

Dato

VEDTÆGTER FOR MOTORCYKELKLUBBEN SMCK, ESPERGÆRDE.
§1

§2

§3

§4

§5

§6

§7

Foreningens formål:
A. At samle en flok voksne mennesker, som ønsker at køre på motorcykel sammen.
B. At fremme et samvær der er uafhængigt af politik og religion.
Betingelser for medlemskab:
A. Skal have kørekort til motorcykel.
B. Skal have råderet over en motorcykel.
C. Bestyrelsen kan dispensere for punkt A) eller B).
D. Må ikke være medlem af foreninger, der fremmer deres virke ved vold eller lovovertrædelser.
E. Fremme et positivt virke i og for klubben.
F. Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsen:
A. Består af formand, næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
B. Er selvkonstituerende.
C. Skal fremme:
1. Afviklingen af en åbnings- og afslutningstur.
2. Afvikling af et klubmøde hvert den 1. onsdag i måneden.
3. Medlemsinformation via mail, SMS og Facebook.
4. Arrangementer og ture i klubregi (planlagt af bestyrelsen eller øvrige medlemmer).
5. Interessen for klubben både indadtil og udadtil.
6. Grundlag for tilgang af medlemmer.
7. Medlemmernes engagement i klubarbejdet.
D. Kan ekskludere medlemmer som ikke opfylder en eller flere betingelser under § 2.
E. Er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
1. Beslutninger afgøres ved stemmeflerhed.
2. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
3. Suppleanter har ikke stemmeret.
Generalforsamling:
A. Afholdes søndag ved sommertids begyndelse.
B. Indkaldelsen skal ske:
1. Senest 4 uger før afholdelsen og med dagsorden.
2. Via mail, Facebook og SMS.
C. Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
D. Kun medlemmer med betalt kontingent kan stemme.
E. Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent (beslutningsreferat).
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Vedtagelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
a) Formand og bestyrelsesmedlem 1 hvert lige år.
b) Næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem 2 hvert ulige år.
c) Suppleanter hvert år.
8. Eventuelt.
F. Ekstraordinær Generalforsamling.
1. Indkaldes af bestyrelsen eller hvis 2/3 af medlemmerne finder det nødvendigt.
2. Indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling.
Medlemskartotek:
A. Bestyrelsen skal føre et medlemskartotek med følgende indhold: Medlemsnummer, fulde navn, adresse,
stillingsbetegnelse, telefonnummer, mailadresse og type af køretøj.
B. Medlemskartoteket er kun tilgængeligt for medlemmer.
Kontingent:
A. Medlemskabet betales for et år ad gangen.
B. Kontingentåret følger kalenderåret.
C. Medlemskab for det kommende år er gældende, når kontingentet er indbetalt senest den 31. december.
D. Ved ophør af medlemskab, forbliver kontingentet i klubkassen.
E. Kontingent fra nye medlemmer, der indtræder efter sæsonafslutning, dækker det efterfølgende kalenderår.
Opløsning af klubben:
A. Kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
B. Kræver at 2/3 af klubbens medlemmer stemmer for.
C. Indestående i klubkassen udbetales til velgørende formål efter bestyrelsens beslutning.
Vedtaget på generalforsamlingen 31-03-2019

