
 

 

VEDTÆGTER 
for 

STEVNS MOTORKLUB 
 

§1 

Klubbens navn er ”Stevns Motorklub”, hjemsted Stevns kommune. 

§2 

Klubbens formål skal være at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige og private 
myndigheder, at bistå medlemmerne med råd og vejledning, at medvirke til lovlig og hensynsfuld 
kørsel, samt at afholde konkurrencer, sammenkomst og fælles aktiviteter, Klubben er optaget som klub 
under Dansk Automobil Sports Union.  

§3 

Alle interesserede i motorsport kan søge medlemskab ved henvendelse til bestyrelsen, der skønner om 
optagelse kan finde sted eller ej. 

Bestyrelsen kan afslå optagelse uden begrundelse. 

Medlemskab kan tegnes fra 1/1 og udløber automatisk pr 31/12. 

Eksklusion af et medlem kan komme på tale dersom bestyrelsen finder at medlemmet ” handler 
usømmeligt”, ”modarbejder motorsportens interesser- og klubbens aktiviteter”, samt ”usportslig 
adfærd. 

Et ekskluderer medlem kan appellere om en ekstra ordinær generalforsamling. Er generalforsamlingen 
uenig i bestyrelsens beslutning, er det ekskluderede igen fulgt gyldigt medlem af foreningen. 

§4 

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for det kommende år. Kontingentet opkræves 
helårligt i januar mdr. for indeværende år. 

Et medlems ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 18 år kan optages mod at betale 
husstandskontingent. 

Licensafgift fastsættes af DASU. 

 

 

 



§5 

Regnskabsåret er fra 1. november til 31.oktober Regnskabet afgives til bilagskontrollanter som senest 
7 dage for varslet generalforsamling kontrollerer regnskabet, hvis kontrollanterne skønner det 
nødvendigt, påtegnes regnskabet med kommentarer, ellers underskrives regnskabet klar til 
fremlæggelse ved generalforsamlingen. 

§6 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 
inden udgang af november mdr.  

 a Generalforsamlingen skal varsles med min 14 dages varsel, ved bekendtgørelse på 
klubbens egen hjemside, brevkort, eller elektronisk post. Der henvises til klubbens egen 
hjemmeside dersom der er varslet lovforslag  

b Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent  

c Alle afstemninger sker ved håndsoprækning eller ved min. 5 medlemmer ønsker 
skriftlig afstemning. 

d Stemmeret har medlemmer med gyldigt medlemskab 

e På generalforsamlingen afgiver formanden evt. ved stedfortræder, beretning om 
klubbens virksomhed i det forgangene år til godkendelse. 

f Det kontrollerede og underskrevne regnskab fremlægges af kasseren eller dennes 
stedfortræder til godkendelse. 

g De indkommende forslag behandles. Forslag som medlemmer ønsker behandles på 
generalforsamlingen skal indsendes min. 8 dage før varslet generalforsamling.  

h Der foretages valg til bestyrelse samt tillidsposter. 

Dagsorden for generalforsamling: 

 1: Formanden åbner generalforsamlingen 

 2: Valg af dirigent 

 3: Valg af stemmetæller 

 4: Formandens beretning 

 5: Kasseren fremlægger regnskab 

 6: Behandling af indkommende forslag 

 7: Valg  

 8: Fastsættelse af kontingent 

 9: Eventuel 

 10 Præmieuddeling 

 11: Afslutning   

Klubbens sekretær evnt. stedfortræder udfærdiger referat fra generalforsamlingen. Referatet 
underskrives af dirigenten. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en 
fjerdedel af medlemmerne skriftligt forlanger det. 



§7 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år. 

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, dog ikke på valg samme år. 

De resterende bestyrelsesposter 5 personer, konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde: 
med Næstformand, Sportsudvalgsformand, Sekretariat, Webmaster/hjemmeside og Sekretær.  

Bestyrelsen kan udpege personer til hjælp i udvalgsarbejde. 

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, for 1 år.  

Der vælges 2 bilagskontrollanter, for 2 år, således der er en på valg hvert år. 

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Bestyrelses suppleanter kan deltage i 
bestyrelsesmøde dog uden stemmeret. 

Foreningen tegnes af formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved større økonomiske transaktioner 
kræves underskrift af formanden og kasseren. Formanden og kassereren kan hver erstattes af 2 
bestyrelsesmedlemmer. 

 

§8 

Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamling af mindst 2/3 af de tilstedeværende 
stemmeberettigede medlemmer,  

 

§9 

Forslag, der sigter på klubbens opløsning, skal behandles på 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger med min 8 dages mellemrum. 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, hvis der på begge generalforsamlinger er 2/3 af klubbens 
medlemmer som stemmer for opløsning af klubben. 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 vedtægter ikke tydeligt foreskriver, må underkastes bestyrelsens og sædvanlig praksis 
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, 8. november 2011 samt 
den 15. november 2022. 

 

Bestyrelsen 2022. 

 


