Vedtægter for
Herning Custom Car Club
pr. 2021.09.25.
§1

Klubbens navn er: Herning Custom Car Club, med hjemsted i Herning Kommune.

§2

Det er Herning Custom Car Clubs formål at tilbyde amerikanerbil interesserede mulighed for
at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i interessen for amerikanerbiler at udvikle
medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale
samfund.

§3

Som medlem af klubben kan optages enhver person, som interesserer sig for klubbens
anliggender. Man optages som medlem med 1 mdr. prøvetid. Udmeldelse skal ske til et
bestyrelsesmedlem med udmeldingsfrist på 1 mdr.

§4

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke overholder de for klubben givne love.
Ligeledes kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis opførsel eller forhold er af en sådan
art, at vedkommendes fortsatte medlemskab ikke skønnes at være foreneligt med andre
medlemmers krav på ordnede forhold i klubben.

§5

Det ordinære medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling jf. §9.

§6

Klubben ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.
Bestyrelsesposterne er: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, Webmaster, 2 fest og
turfolk, 2 ølmænd.
Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen.
På valg i lige år er: kasserer, næstformand, en ølmand, en fest og turmand, sekretær.
På valg i ulige år er: formand, en ølmand, en fest og turmand, webmaster.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
I beslutningssager træffer bestyrelsen beslutning ved stemmeflertal, dog således at
formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

§7

Træfudvalget vælges på generalforsamlingen i lige år for en 2-årig periode.
Træfudvalget kan højst bestå af 10 personer.
Træfudvalget kan foretage enkeltinvesteringer på op til 10.000 kr. uden forudgående
tilladelse fra bestyrelsen.

§8

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, Bestyrelsen bestemmer datoen for
generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved
opslag på klubbens hjemmeside suppleret med rundsendelse af mails.

§9

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1.
Valg af ordstyrer
2.
Formandens beretning
3.
Næstformandens beretning
4.
Kassererens beretning, samt fremlæggelse af regnskab og budget.
Fastsættelse af kontingent.
5.
Barens beretning.
6.
Fremlæggelse af evt. forslag eller ændringer til reglement og vedtægter
7.
Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter
8.
Valg af revisor, samt suppleant
9.
Valg af træfudvalg i lige år
10. Kåring af årets medlem
11. Eventuelt
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§ 10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten på bestyrelsens foranledning, eller når
mindst 20 % af klubbens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom.
Bekendtgørelse sker, som til den ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden.

§ 11

Vedtægterne kan kun ændres ved generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling.

§ 12

Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal. Stemmeafgivelse
sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges.
Vedtægtsændringer kan vedtages på en hvilken som helst generalforsamling, når det i
indvarslingen er angivet, at vedtægtsændring vil blive behandlet, og forslaget vedtages af
mindst 1/2 af de fremmødte.
Beslutning om klubbens opløsning kan kræves, når mindst halvdelen af medlemmerne er
mødt, og mindst 1/2 af de fremmødte afgiver stemme for vedtagelsen. Den opløsende
generalforsamling træffer bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.

§ 13

Foreningens regnskab er kalenderåret.

§ 14

Hæftelse: Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig
hæftelse.
Paragrafferne § 15 og § 16, er tilføjet iht. den nye folkeoplysningslov nr. 480 ” Lov om støtte
til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde”, som
trådte i kraft pr. 31. maj 2000:

§ 15

Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved
deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, tilfalde almen nyttige formål.
(Evt. overskud ved opløsning deles lige mellem medlemmer).

§ 16

I lovens § 5 stk. 4 er der fastslået hvilke personer, der ikke er kan være
medlemmer af bestyrelsen:

1)

2)

3)

§ 17

Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder,
der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til
foreningen.
Advokater, revisorer og lignende rådgivere for, samt ansatte i fonde, selskaber,
foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller
som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
Ejere af lokaler m.m. der udlejes til foreningen.

Formand og kasserer har tegningsret.

