Vedtægter for Landstrygerne

§ 1. Formål
Stk. 1

Det er klubbens formål at samle unge som gamle med interesse i motorcykler
og fælles hygge, og derudover at deltage i diverse ture og arrangementer.

Stk. 2

Klubben bestræber sig på at afholde løbende arrangementer i løbet af hele
året.

Stk. 3

Til at varetage klubbens interesser vælges der hvert år på generalforsamlingen
en bestyrelse som angivet i § 4 stk. 5.

§ 2. Klubbens navn / Hjemsted
Stk. 1

Klubbens navn er Landstrygerne, stiftet den 20/10 2009.

Stk. 2

Klubbens hjemsted er den til en hver tid valgte formands adresse.

Stk. 3

Mødested i køresasonen aftales i klubregi, og meldes på formandens initiativ
ud på bloggen og på hjemmesiden. Mødestedet kan ændres fra år til år, eller
inden for den enkelte køresæson. Det er dog en betingelse, at det korrekte
mødested altid fremgår af bloggen og hjemmesiden.

§ 3. Medlemskab
Stk. 1

I klubben optages enhver der er fyldt 18 år, er i besiddelse af et gyldigt
førerbevis til MC, og er ejer af en motorcykel, eller er gift/samboende med et
eksisterende medlem.

Stk. 2

Der er en prøvetid på 9 måneder for enhver. Herefter tager klubbens øvrige
medlemmer stilling til, om man bidrager positivt til klubbens udvikling, så der
kan tegnes et endeligt medlemskab.

Stk. 3

Der kan ikke oprettes passive/støttemedlemmer i klubben.

Stk. 4.

Klubben har medlemsbegrænsning på 15 medlemmer, dog undtaget samlevere
eller kærester til medlemmer.

Stk 5.

Eksklusion kan ske ved grov misligholdelse af klubbens omdømme udadtil, ved
tyveri af klubbens / medlemmernes ejendele, eller ved årsag til splid i klubben.
Eventuel ekslusion foretages af bestyrelsen efter en drøftelse i klubben.

Stk. 6

Der kan ikke ske eksklusion af medlemmer, der på grund af sygdom, aldersbetinget frakendelse af kørekort m.v. ikke har mulighed for at bidrage positivt
til klubbens udvikling.

Stk. 7

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens bestyrelse.

Stk. 8

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse.

§ 4. Generalforsamling.
Stk. 1

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar
måned.

Stk. 2

Indkaldelse til generalforsamling sker via klubbens hjemmeside og varsles med
1 måned før afholdelse.

Stk. 3

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4

Alle, der på tidspunktet er medlem / prøvemedlem har stemmeret.

Stk. 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirrigent og referent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Gennemgang og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand (denne vælges for 2 år ad gangen).
Valg af bestyrelse (2 stk. Disse vælges for 1 år ad gangen).
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Eventuelt. (der kan ikke vedtages beslutninger under dette punkt)

Stk. 6

Der vælges et turudvalg.

Stk. 7

Der vælges et hjemmesideudvalg

Stk 8

Der vælges et festudvalg

§ 5 Kontingent.
Stk. 1

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2

Der opkræves kontingent månedligt. (1. tirsdag i hver måned)

Stk. 3

Der tilbagebetales ikke kontingent ved ophævelse af medlemskab.

Stk. 4

Klubkassen administreres af bestyrelsen der samtidig hæfter for klubbens
passiver eller uforudsete udgifter der måtte opstå.

§ 6. Klubnavn / Logo.
Stk. 1

For at sikre ensartethed må der ikke selvstændigt laves mærker eller andet
med klubbens navn og logo på.

§ 7. Klubaften.
Stk. 1

Klubaften fastsættes til hver tirsdag, dog hver anden tirsdag fra 1. oktober til
31. marts.

§ 8. Opløsning.
Stk. 1

Opløsning af klubben kan kun ske ved ordinær generalforsamling. I dette
tilfælde skal mindst 2/3 af klubbens medlemmer være tilstede og mindst 2/3 af
de afgivne stemmer skal være for opløsningen.
Realisering af klubbens aktiver i forbindelse med en opløsning skal ske til højest
bydende og et evt. overskud skal fordeles ligeligt mellem medlemmer med
mere end 1 års medlemskab.

