Vedtægter for
Lunderbjerg Motocross Klub
Vedtaget på generalforsamlingen 17. november 2007
Paragraf 1
Klubbens navn er Lunderbjerg Motocross klub LMC (forkortet). Klubben er hjemmehørende i Brønderslev kommune.
Paragraf 2
Klubbens formål er at fremme motocross sporten og varetage medlemmernes interesser i forhold til motorsportens organisationer,
offentlige myndigheder og tredjemand. Endvidere er det klubbens formål at etablere og drive et for motocross sportens udøvelse
egnet baneanlæg, samt organisere træning for klubbens medlemmer og arrangere stævner, alt indenfor de rammer der findes i
lovgivningen og andre reglementer udstedt i tilknytning til motocross sporten.
Lunderbjerg Motocross Klub skal være tilsluttet Danmarks Motor Union, DMU.
Paragraf 3
Enhver interesseret kan optages som medlem, medmindre optagelsen vil være til skade for motorsporten og dens omdømme, eller det
kan befrygtes, at vedkommende vil modarbejde klubben eller dens interesser.
Indmeldelse sker ved optagelsesanmodning til LMC og mod betaling af et års kontingent.
Paragraf 4
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, overfor hvilken bestyrelsen står til ansvar. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i November måned, og der skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Til vedtagelse af vedtægtsændringerne kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er fremmødte og at
mindst 3/4 stemmer for.
Såfremt der ikke er tilstrækkeligt fremmødte foreligges vedtægtsændringerne på en efterfølgende generalforsamling, som indkaldes
med 14 dages varsel, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.
Paragraf 5
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af foreningens
medlemmer skriftligt forlanger det, med oplysning og underskrifter om sagen, der ønskes behandlet. Møder af denne art kan
indkaldes med én dags varsel.
Hvis ikke 2/3 af underskriverne giver møde, kan bestyrelsen afvise generalforsamlingen.
Paragraf 6
Klubben ledes af en bestyrelse på 6 personer, bestående af formand, næstformand, kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og en
kørerrepræsentant. De 6 personer vælges på en generalforsamling for to år af gangen, hvoraf de tre vælges for to år af gangen på lige
årstal og de andre tre på ulige årstal. Kørerrepræsentanten skal være over 16 år og vælges på ulige årstal.
Endvidere vælges 1 suppleant til bestyrelsen og en suppleant for kørerrepræsentanten for en periode på to år. Suppleanten til
bestyrelsen vælges på lige årstal og suppleanten for kørerrepræsentanten på ulige årstal.
Kørerrepræsentanten og dennes suppleant vælges af aktive kørere med gyldig licens udstedt af Lunderbjerg Motocross Klub og med
stemmeret i henhold til paragraf 10.
Tegningsret:
Formand eller næstformand tegner foreningen
I væsentlige spørgsmål vedrørende klubben er det formanden i forening med et bestyrelsesmedlem (næstformand, kasserer
eller bestyrelsesmedlem)
Spørgsmålet skal forinden være behandlet på et bestyrelsesmøde.
I større væsentlige økonomiske forhold, såsom købs- eller låneforhold er det formanden i forening med kassereren.
Forholdet skal forinden være behandlet på et bestyrelsesmøde.
Kassereren tegner foreningen vedrørende de dagligt forekommende økonomiske forhold.

Paragraf 7
Kassereren modtager kontingentet, og fører klubbens regnskab, og er ansvarlig for dens midler.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år, der er fra 1/11 – 31/10, til godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
Kassereren skal, når bestyrelsen forlanger det, til enhver tid fremlægge regnskabet og kassebeholdningen.
Foreningens midler skal, bortset fra en mindre kassebeholdning, være anbragt i en anerkendt pengeinstitution.
Paragraf 8
Klubkontingentet fastsættes af bestyrelsen til godkendelse på den ordinære generalforsamling. I klubkontingentet er indbefattet
kontingent til Danmarks Motor Union.
Kontingentet betales l år forud pr. 1. Januar.
Kontingentet skal være betalt senest 28. Februar, dog skal det altid være betalt, inden udstedelse af DMU licens kan finde sted..
Paragraf 9
Bestyrelsen er pligtig at handle forretningsmæssigt forsvarlig med foreningens midler, men bestyrelsen kan ikke personligt, hverken
juridisk eller økonomisk, drages til ansvar for foreningens handlinger.
Paragraf 10
Alle medlemmer over 16 år har stemmeret. Under 16 år er det forældrene der har stemmeret, også uden at være medlem af klubben.
Forældre uden medlemskab kan opstille til bestyrelsen.
Paragraf 11
Et medlem kan ekskluderes af klubben for en bestemt tid, når vedkommende:
1.
har udvist usportslig optræden.
2.
har overtrådt klubbens vedtægter.
3.
har modarbejdet klubben og dens interesser.
4.
ved deltagelse i klubbens arrangementer har indtaget, forhandlet, eller været i besiddelse af narkotika/euforiserende stoffer af
enhver art.
Den endelige afgørelse herom træffes af en enig bestyrelse.
Paragraf 12
På generalforsamlingen vælges 1 revisor og en revisorsuppleant, og valget gælder for 2 år.
Paragraf 13
En enig bestyrelse kan tillade klubbens medlemmer, at tage gæster med til klubbens sammenkomster, ligesom den kan indbyde andre
klubber til deltagelse.
Paragraf 14
Opløsning af klubben kan kun ske på den ordinære generalforsamling.
Forslag om klubbens opløsning skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Til opløsning af klubben kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er fremmødte og at mindst 3/4 stemmer
for.
Såfremt der ikke er tilstrækkeligt fremmødte foreligges forslaget om klubbens opløsning på en efterfølgende generalforsamling, som
indkaldes med 14 dages varsel, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.
Eventuelt overskud ved klubbens opløsning skal tilfalde Brønderslev kommune til fordeling blandt børne- og ungdomsarbejde i
kommunen.

