
 

 

VEDTÆGTER FOR LMCK 

§ 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: 

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. 

 

§ 2. FORENINGENS FORMÅL: 

Foreningens formål er drive motocross-klubben med de for klubben sædvanlige aktiviteter. 

- at arrangere og afvikle trænings- og klubaktiviteter 

- at arrangere og afvikle stævner 

- at involvere medlemmer i foreningen 

- at opretholde og udvikle LMCK 

Klubbens aktiviteter kan udvides efter behov når bestyrelsen finder dette formålstjenligt. 

  

§ 3. MEDLEMMER: 

Som medlem kan optages alle med interesse for motocross sporten, passiv som aktiv. 

Aktive medlemmer må ikke lide af sygdomme, som kan føre til ildebefindende under kørslen. 

Såvel optagelse som evt. udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. 

Ved optagelse forpligter man sig til minimum én arbejdsdag årligt i klubben. 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis medlemmet har begået groft brud på kammeratskabet, eller på anden 

måde har opført sig uacceptabelt. Generalforsamlingen kan stadfæste udelukkelsen/forkaste den. 

 

§ 4. KONTINGENT: 

Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent. Størrelsen på kontingentet fastsættes på den ordinære 

generalforsamling. 

Det årlige kontingent betales forud. 

Manglende betaling af kontingent medfører bortvisning.  



 

§ 5. REGNSKAB OG REVISION: 

Regnskabsåret er fra 02.11-01.11. Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til 

medlemmerne senest 3 dage før den ordinære generalforsamling. 

Foreningens midler opbevares i et dansk pengeinstitut. 

Årsregnskab skal være revideret og afsluttet 01.11. 

  

§ 6. GENERALFORSAMLING: 

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hver år i november måned. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne. 

Som skriftlig henvendelse gælder også e-mail, hvor modtager er blevet anmodet om at kvittere for meddelelsen. 

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende 

sagens behandling, stemmeafgivning og dennes resultater. 

Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede. Protokollen føres i en til formålet anskaffet bog, 

hvori siderne ikke kan udskiftes. Protokollen underskrives umiddelbart efter generalforsamlingen af referenten og 

bestyrelsen. 

Protokollen opbevares af foreningens kasserer. 

 

§ 7. DAGSORDEN: 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. (kan vælges udefra) 

2. Valg af referent. 

3. Bestyrelsens beretning. 

4. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

5. Godkendelse af bestyrelsens budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: (der er maksimalt 3 medlemmer på valg hvert år) 

a. Formand (på valg i ulige år)  



 

b. Kasserer (på valg i lige år) 

c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

d. 1. suppleant og 2. suppleant 

8. Valg af revisor og suppleant. 

9. Eventuelt. (intet kan vedtages) 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 

Formand, næstformand, kasserer/sekretær og 4 menige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer selv ikke valgte poster efter generalforsamlingen 

 

§ 8. STEMMERET OG AFSTEMNING: 

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, som har betalt kontingent. Medlemmer der er i 

restance med kontingent, har ikke stemmeret. 

Stemmeberettigede kan repræsenteres ved fuldmagt. 

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen 

foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. 

Ved afstemning har foreninger, organisationer, virksomheder og institutioner 1 stemme. 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. 

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt 

generalforsamling, jf. § 11. 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Hvis mindst 3 stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal 

afstemning være skriftlig. 

Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer samt deres ægtefæller og myndige børn. 

  

§ 9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger 

det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en begrundet dagsorden. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes 

med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  



 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Behandling af de forslag der har givet anledning til indkaldelse 

5. Evt. 

 

§ 10. BESTYRELSENS LEDELSE: 

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. 

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for foreningens drift. Det er således den samlede bestyrelse, der skal 

underskrive det årlige regnskab. 

I daglig drift tegnes foreningen af formanden og/eller kassereren, herunder i alle økonomiske spørgsmål. 

Bestyrelsen kan ikke optage lån, pantsætte aktiver, underskrive kaution, købe fast ejendom eller på anden måde 

anvende foreningens formue som sikkerhedsstillelse. 

Bestyrelsen v/ formanden tegner foreningen overfor ejeren af ejendommen matr. Nr. 11 D, Klelund by, 

Lindknud, på hvis arealer foreningen udfører sine klubaktiviteter. Bestyrelsen skal sikre, at foreningen har en 

kontraktmæssig sikret ret til at drive foreningen fra de lejede arealer, herunder indgå forpagtnings/lejeaftaler, sikre 

miljøgodkendelser m.m. for at sikre foreningens drift. 

Bestyrelsen v/ formanden er berettiget til på foreningens vegne at underskrive ethvert dokument der er nødvendig 

for den daglige drift af foreningen. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, menige medlemmer kan dog sidde i op til 3 år. Genvalg kan 

ske. Formand og 2 bestyrelsesmedlem vælges de ulige år, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år. 

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader 

bestyrelsen indenfor valgperioden. 

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den 

ordinære generalforsamling. 

For at være valgbar, skal den foreslåede person være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den 

foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg. 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde 

af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes 

med mindst 7 dages varsel.  



 

Der føres protokol over det på bestyrelsesmøderne passerede. Protokollen føres i en til formålet anskaffet bog, 

hvori siderne ikke kan udskiftes. Protokollen underskrives umiddelbart efter hvert møde af referenten. 

Protokollen opbevares af kassereren og er tilgængelig for foreningens medlemmer. 

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, når mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for beslutningen. 

Inden da skal medlemmet have mulighed for at fremføre sine synspunkter, og medlemmet kan kræve eksklusionen 

afgjort på førstkommende generalforsamling. Indtil da beholder medlemmet sine rettigheder. 

På generalforsamlingen afgøres eksklusionen ved almindeligt flertal. 

 

§ 11. OPLØSNING/ÆNDRING AF FORMÅLS PARAGRAF: 

 Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt 

generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. 

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes der til en ny generalforsamling, der 

kan træffe beslutning med simpelt flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal. 

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud Vejen Kommune. 

Vejen Kommune skal herefter træffe beslutning om hvorledes midlerne skal anvendes/fordeles til fordel for 

sportsaktiviteter i kommunen. 

 

Underskrifter bestyrelsen  December 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindknud Moto Cross klub 
Hyldelundvej 8 

6650 Brørup 


