Reglement for
Herning Custom Car Club
Pr. 2021.09.25.
Medlemsskab:
1. Nye medlemmer har en prøvetid på 1 måned (gratis), og ingen udlevering af nøglebrik.
Medlemsnummer tildeles efter prøvetidens afslutning.
Ønsker et nyt medlem at få et medlemsnummer ved indmeldelsen, skal der betales
kontingent fra indmeldelsestidspunktet, og der betales 3 måneder forud.
Der betales 50 kr. i depositum for nøglebrik.
2. Der er klubaften hver tirsdag fra kl. 19.30.
3. Generalforsamling afholdes 1 gang om året. Bestyrelsen fastsætter selv dato for
generalforsamling i årets 1. kvartal.
4. Er der én eller flere US-biler i husstanden, skal der være mindst et A-medlem.
5. Man kan blive støttemedlem, hvis man udviser særlig interesse for US-biler, dog
udleveres ingen nøglebrik, (gælder dog ikke støttemedlemmer i bestyrelsen) og der er
ingen mulighed for benyttelse af værkstedet. Støttemedlemmer har ingen stemmeret
(gælder dog ikke støttemedlemmer i bestyrelsen).
6. Familiemedlemmer til aktive medlemmer kan yde frivilligt arbejde for klubben, herunder
sidde i diverse udvalg vedrørende klubbens arrangementer.
7. Vis særlig hensyn til nye medlemmer.
8. Udmelding skal ske til et bestyrelsesmedlem med udmeldelsesfrist på 1 måned.
9. Klubjakker afleveres ved udmeldelse med mindre klublogoer fjernes. Der ydes ikke
kompensation.

Orden:
1. Lovovertrædelser med konsekvenser for klubben eller dens medlemmer (f.eks. hæleri,
assurancesvig, tyveri, vild kørsel, brændere og kørsel i påvirket tilstand) meldes til
bestyrelsen, der efterfølgende træffer beslutning om evt. karantæne eller eksklusion.
2. Arbejde på ikke-medlemmers biler på klubbens område er ikke tilladt.
3. Genstande med klubnavn må kun bruges af medlemmer.
4. Døre og vinduer skal være låst, og lyset skal slukkes af sidste mand, der forlader
lokalerne.
5. Det koster 1 måneds inddragelse af nøglebrik, hvis man har glemt at låse af i klubbens
lokaler, når man som sidste mand forlader klubbens område.
6. Der må ikke brænde lys, hvor der ikke arbejdes.
7. Biler + ejendele må ikke flyttes uden varsel til ejeren.
8. Klubbens navn må ikke misbruges.
9. Alle euforiserende stoffer på klubbens område, samt ved klubbens arrangementer, er
ikke tilladt og kan medføre udmeldelse af klubben.

Værksted:
1. Oprydning/rengøring af værksted, skal ske efter endt brug hver dag.
2. Liftene skal være tilgængelig for aktive medlemmers amerikanerbiler hele tiden.
3. Hvis liftene og slibekabinen skal benyttes over længere tid (max. 1 uge), skal man skrive
sig på listen til dette formål. Liftene og slibekabinen kan kun reserveres til
amerikanerbiler.
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4. Ved hjemlån af klubbens værktøj, f.eks. donkraft, motorkran, gearkassedonkraft osv.,
skal det skrives på listen til dette formål (hjemlån max. 1 uge).
5. Amerikanerbiler, uden fast plads i garagen, må kun stå på værksted og klubbens område
i 2 måneder.
6. Overtrædelse af punkt 5 medfører bøde på 100 kr. pr. påbegyndt kalenderuge.
7. Renovering af biler med videresalg for øje er ikke tilladt.
8. Trykflasker skal opbevares på klubbens afmærkede plads.
9. Sandblæsning og lignende skal foregå udendørs.
10. En gang årligt (eller efter behov) fastsætter bestyrelsen rengørings/oprydningsdag på
værkstedet og i klublokalet.

Garage:
1. Borde og reoler uden hjul under, må max stå 1 m. ud fra væggen. Hjørner på pladsen ud
mod midtergangen, skal være fri mindst 2 m. ind, så naboen kan komme ud.
2. Når man forlader sin bil i garagen, skal den holde midt på pladsen og så langt tilbage
som muligt.
3. Man holder selv gulvet ryddet og fejet på sin plads.
4. Ikke amerikanske biler, påhængs- og campingvogne må kun stå på klubbens område i 1
måned. Med mindre andet er aftalt med bestyrelsen.
5. Slibe- svejse- og malerarbejde er ikke tilladt i garagen.
6. Man kan ikke have mere end 2 pladser i garagen.
7. Man kan ikke have en plads uden en US-bil i mere end et halvt år.
7.1 Ved en tom venteliste kan bestyrelsen give dispensation vedr. 7.
8. Garagepladser skal opsiges med 3 måneders varsel fra såvel klubbens som
medlemmets side.
9. Pladsbytte skal altid meldes til sekretæren. Har man internt byttet pladser i mere end 1
år, bliver pladserne permanente.

Klublokale:
1. Klublokaler skal rengøres ifølge fejeplan. Personer med 1 garageplads fejer 1 gang pr.
turnus, personer med 2 garagepladser fejer 2 gange pr. turnus, osv.
2. Klublokalet kan lånes af medlemmer for 1000 kr. inklusiv tømning af affaldscontainer,
beløbet betales ved reservationen. Sekretæren står for reservation.
2.1 Betingelser for lån af klublokalet er:
• At der er et medlem til stede.
• At lokale samt toiletter og køkken forlades rengjorte senest dagen efter kl.
14.00.
• At andre medlemmer, der arbejder på biler, opholder sig på værksted eller i
garage, skal have adgang til toilet.
• Medlemmet hæfter for skader sket i forbindelse med lokalelånet.
2.2 Har et medlem booket og betalt for lån af klublokalet, og ikke ønsker at gøre brug af
lokalet, skal afbud ske mindst 2 måneder før, og medlemmet får halvdelen af
beløbet tilbage.
Sker afbuddet senere end 2 måneder før, er der ingen tilbagebetaling.
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Økonomisk:
1. Kontingent skal betales forud via bankoverførsel kvartalsvis (1. januar, 1. april, 1. juli og
1. oktober) eller årligt. Garagepladser skal betales måneds- eller kvartalsvis.
Betaling med MobilePay eller kontant sker fremadrettet for et år ad gangen.
Kontingentsatser fra 1. 4. 2019:
Nye medlemmer under 30 år kan i op til 24 mdr. være fuldgyldigt medlem for 150 kr./kvt.
Aktive medlemmer med under 40 km til klubben:
Familiemedlemskab (1 aktivt medlem + børn under 25 år):
Aktive medlemmer med over 40 km til klubben. (Langdistancemedlemmer)
Støttemedlemmer:
Garagepladser:

390 kr./kvt.
390 kr./kvt.
240 kr./kvt.
240 kr./kvt.
375 kr./md.

Medlemmer af bestyrelsen får 25 kr/md. i rabat på kontingentet.
Medlemmer af træfudvalget får 25 kr/md. i rabat på kontingentet i det første år af
valgperioden, d.v.s. fra 1.3. i lige år til 28.2. i ulige år.
Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.
2. 14 dages overtrædelse af kontingentdagen vil medføre opsigelsesvarsel.
Kontingent og restance skal være betalt inden den 1. i måneden efter.
3. Ved udeblivelse fra et arrangement eller framelding efter sidste tilmeldingsfrist betales
fuld pris. HCCC giver ikke medlemsrabat ved udeblivelse.
4. Ved køb til klubben forlanges kvittering, som afleveres til kassereren/ølfolkene.
5. Klubregnskab er tilgængelig ved forlangende.
6. Hvis fejeplanen ikke overholdes, betales 300 kr. i bøde på den førstkommende ølregning.
7. Ved bekendtgjort, til et bestyrelsesmedlem, tidligst tre måneder før bryllup, kobber-, sølvog guldbryllup, gives 500 kr. Beløbet gives ikke med tilbagevirkende kraft. Ved
bekendtgjort indlæggelse med alvorlig sygdom, gives en opmærksomhed.
8. Klubben betaler maden til bestyrelsesmøderne.

