LOVE & VEDTÆGTER
STEVNS MOTORKLUB.
§ 1.
Klubbens navn er "Stevns Motorklub", hjemsted og værneting er St. Heddinge.

§ 2.
Klubbens formål skal være at varetage medlemmernes og motorsagens interesse overfor offentlige
og private myndigheder, at bistå medlemmerne med råd og vejledning, at virke for lovlig og
hensynsfuld kørsel, samt at afholde konkurrencer, sammenkomster og fælles udflugter. Klubben er
tilsluttet Dansk Automobil Sports Union.

§ 3.
Som medlem af klubben kan optages ejere af motorkøretøjer samt motorinteresserede ved
henvendelse til bestyrelsen, der skønner om optagelse kan finde sted eller ej, og kan afslå optagelse
uden begrundelse. Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren inden 1. november og regnes så fra
førstkommende 1. januar. Ret til eksklusion af et medlem har bestyrelsen med approbation af
generalforsamlingen, dersom vedkommende ønsker dette.

§ 4.
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for det kommende år. Kontingentet
opkræves helårligt i januar måned for det indeværende år. Et medlems ægtefælle/samlever, samt
hjemmeboende børn under 18 år optages mod at betale husstandskontingent.

§ 5.
Regnskabsåret er fra 1. november til 31. oktober. Regnskabet afgives til bilagskontrollanterne
senest 7 dage før generalforsamling. Det kontrollerede regnskab fremlægges hos kassereren fra 25. 30. november

§ 6.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad
gangen. De afgår med 3 og 4 hvert år, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælger
generalforsamlingen 4 medlemmer til sportsudvalget (2 til o-udvalget og 2 til m/s udvalget) og 3
medlemmer til PR-udvalget. Udvalgsmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, redaktør, og
sportsudvalgsformand. Desuden vælges 2 bilagskontrollanter, hvoraf 1 afgår hvert år og 2

suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer
begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Foreningen tegnes af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved større økonomiske
transaktioner kræves underskrift af formanden og kassereren. Formanden og kassereren kan hver
erstattes af 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af november måned. På denne afgiver formanden, evt. ved stedfortræder, beretning
om klubbens virksomhed i det forløbne år, og det kontrollerede og underskrevne regnskab
fremlægges til godkendelse. De indkomne forslag behandles, og der foretages valg til klubbens
tillidsposter. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller
når mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt forlanger det. Forslag, som medlemmer ønsker
behandlet på en generalforsamling, skal sendes til formanden senest 4 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 8 dages varsel,
enten ved bekendtgørelse, brevkort eller elektronisk post. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
Alle afstemninger sker ved håndsoprækning eller skriftlig, hvis 5 medlemmer ønsker det.

§ 8.
Til ændring af disse love fordres, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for en lovændring.

§ 9.
Forslag, der sigter til klubbens opløsning, skal behandles på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum. Opløsning kan kun finde sted, såfremt der på
begge generalforsamlinger er 3/4 majoritet derfor. I tilfælde af majoritet for opløsning kan denne
ikke finde sted, forinden klubbens gæld er afviklet. En eventuel formue skal placeres, så den
fremmer talentudvikling i motorsporten, mest muligt.

§ 10.
Alt hvad disse love ikke tydeligt foreskriver, må underkastes bestyrelsens afgørelse under ansvar for
den førstkommende årlige generalforsamling.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Store-Heddinge den 29. juni 1927, ændret på
generalforsamlingerne den 7. marts 1956, 22. januar 1958, 20. februar 1973, 21. februar 1978, 11.
november 1997, 14. november 2000, 14. november 2006, 9. november 2010 og den 8. november
2011.
Bestyrelsen

