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§ 1 Navn og hjemsted 

Klubbens navn er: Bøllinghus MC-Klub. 
Hjemstedet er Ringkøbing-Skjern Kommune og adressen den til enhver tid værende formands adresse. 
 

§ 2 Formål 
Det er klubbens formål at fremme interessen for motorcykler og at varetage medlemmernes interesser. Klubben skal 
være tilsluttet MCTC som er en landsdækkende sammenslutning for motorcyklister. 
Klubbens ånd: Ægte fællesskab lever af lyst og dør af pligt – det kræver absolut loyalitet. 
 

§ 3 Medlemskab 
Adgang til optagelse som medlem står åben for enhver, der er fyldt 18 år og optagelse sker alene med bestyrelsens 
godkendelse. 
Kassereren sørger for opkrævning af kontingent, der skal være betalt ved udgangen af marts måned. Ved indmelding i 
løbet af året afregnes efter halve år. Medlemskab går fra 1.april til 31.marts.  
Det forventes at medlemmerne 

- viser hensyn, tolerance og hjælpsomhed over for dem man omgås 
- hjælper til ved arrangementer og deltage i det sociale liv i klubben 
- kører med omtanke. 

Medlemmer der ikke opfører sig efter klubbens vedtægter, eller skader dens navn og omdømme, kan bestyrelsen med 
omgående virkning ekskludere. Medlemmet kan indanke afgørelsen for generalforsamlingen. Anken har ikke 
opsættende virkning. 
 

§ 4 Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned. 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3-
del af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom, med angivelse af forhandlingsemnet. 
Indkaldelse af generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages og højst 30 dages 
varsel. Indkaldelsen skal ske via mail med kvittering eller brev. 
Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
afholdelse af denne. 
Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden: 

1. valg af dirigent 
2. bestyrelsens beretning 
3. fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. fastsættelse af kontingent 
5. valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
6. valg af revisor 
7. behandling af indkomne forslag’ 
8. eventuelt 

På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år, således at medlemmerne er på valg på skift, med 2 
medlemmer i lige årstal, og 3 medlemmer i ulige årstal. Bestyrelsessuppleant og revisor vælges for et år. 
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i klubbens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten 
og formanden. 
 

§ 5 Stemmeret og afstemninger 
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent. Hvert medlem har én stemme. Et 
medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én 
stemme ved fuldmagt. 
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning 
afholdes hvis blot et medlem ønsker det. Valg til bestyrelsen er altid skriftlig. 
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3-del af de stemmeberettigede er til stede, og når 
mindst 2/3-del af disse stemmer for. Er én af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær 
generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3-del af de afgivne 
stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. 
 

§ 6 Bestyrelsen 
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og 2 
menige medlemmer. Bestyrelsen har fuldmagt til at træffe alle beslutninger vedrørende klubbens daglige drift i 
overensstemmelse med vedtægterne og de af generalforsamlingen trufne beslutninger. 
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov indkaldt af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot et medlem kræver det. I tilfælde 
af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
I uopsættelige tilfælde kan to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab træffe en foreløbig afgørelse. 
Bestyrelsen foreslår kontingentfastsættelse til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder ansvar for regnskabsførelse og kan nedsætte udvalg, eks. 



festudvalg og træfudvalg. Udvalgene refererer til bestyrelsen. 
Der føres forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder. Protokollen underskrives af de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer. 
 

§ 7 Tegningsret 
Klubben tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 

§ 8 Regnskab 
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. 
Kassereren fører medlemsprotokol og klubbens regnskab, der fremlægges til revisoren i januar måned. 
Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og revisionen. 
 

§ 9 Opløsning 
Opløsning kan kun besluttes efter samme regler som for vedtægtsændringer. 
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelsen om eventuelle aktivers anvendelse. 
 

§ 10 Ikrafttræden 
Klubbens vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 23. februar 2007. 
De træder i kraft den 23/2 2007. 
 

Bølling, den 23. februar 2007 
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