Vedtægter for Original MC Samsoe.
§1
Klubbens navn er Original MC Samsoe og dens hjemsted er Møllebakkevej 9, 1. sal, 8305 Samsø.
Klubben er stiftet d. 26/2 2010.
§2
Klubbens formål er at samle motorcyklister til kammeratlig samvær, træfaktiviteter og lignende
arrangementer.
§3
Som medlem af klubben kan optages enhver motorcyklist som går ind for klubbens formål og som kan
godkendes af et bestyrelsesflertal. De første 3 måneders medlemskab skal betragtes som prøvetid.
§4
Klubbens primære opgaver varetages af en bestyrelse, der består af medlemmer valgt på
generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer selv formand, kasserer og bestyrelsesmedlem.
§5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år medio februar. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel ved
brev til klubbens medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted samt dagsorden med følgende
punkter:
• Formandens beretning
• Regnskab
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• E.v.t.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
§6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller hvis over 50 % af
medlemmerne begærer det.
§7
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og træffer bestemmelse om dens virksomhed i
overensstemmelse med vedtagelsen.
§8
Klubbens regnskabsår er fra d. 1/1 – 31/12. Regnskabet skal forelægges på den ordinære
generalforsamling.
§9
Kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen, betales i månedlige rater og skal være betalt inden
den 10`ende i måneden.
§ 10
Medlemmer skal købe klubbens rygmærke samt klubhjelm ( købes via www.louis.de ) til brug ved træf og
sammenkomster med andre motorcykelklubber.
§ 11
Et medlem kan ekskluderes når han/hun:
• Har overtrådt klubbens vedtægter
• Har udvist usømmelig adfærd
• Har modarbejdet klubben og dens interesser
Afgørelser herom træffes på et bestyrelsesmøde og et herefter følgende klubmøde.
Bestyrelsen kan inddrage rygmærke hvis det misbruges.
§ 12
I tilfælde af klubbens opløsning tilfaldes eventuelle likvide midler ”Børnefonden”.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 26/2 2010
Opdaterede vedtægter skal altid være tilgængelige for ethvert medlem. F.eks. via klubbens hjemmeside : http://www.originalmc.dk

