Vedtægter for Broby Moto-Cross Klub (BMCK)
§ 1.

Foreningens navn er Broby Moto-Cross Klub. Forkortet BMCK.
Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune

§ 2.

Foreningens formål er at fremme interessen for moto-cross sporten, igennem
træning samt socialt samvær for alle aldre. Der kan evt. arrangeres enkelte løb.

§ 3.

Foreningen er medlem af:
Danmarks Motor Union.
Danmarks Idræts Forbund.
FIM.

§ 4.

Stk. 1. Indmeldelse.
Medlemsret kan erhverves af enhver der underordner sig de nærværende
vedtægter, gældende bestemmelser.
Medlem af foreningen forpligter sig til at overholde Danmarks Motor Unions
(DMU) regler, samt udvise hensynsfuld kørsel og kammeratlig opførsel.
Stk. 2. Udmeldelse.
Alle medlemmer udmeldes via DMU´s medlemssystem pr. 31.december, hvert
kalenderår.

Stk. 3. Eksklusion.
Et medlem der handler i strid med gældende regler kan af bestyrelsen nægtes
adgang til foreningens arrangementer.
Et medlem som er i gæld af den ene eller anden art, kan sættes i restance i
DMU´s medlemssystem.
§ 5.

Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til efterfølgende, at hæve medlemskontingentet
med samme beløb, som en evt. stigning af klubbens udgifter til DMU.
Indmeldelse i foreningen sker først når kontingentet er betalt.
Ingen kan meldes ind før kontingentrestance til foreningen er betalt.

§ 6.

Foreningen arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på en
generalforsamling. Bestyrelsen medlemmer vælges for 2 år.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Tre bestyrelsesmedlemmer er på
valg i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og fastsætter
selv sin forretningsgang.
Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst
2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer, inkl. Formanden
er til stede. Tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen
afholdes hvert år i februar måned, og indkaldes skriftligt, kan være brev, e-mail
eller opslag på www.bmck.dk, med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages

varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 8 dage før.
Kun medlemmer, som er fremmødt kan stemme.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, og 2 suppleanter.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Evt.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen eller mindst 25 %
af foreningens medlemmer kræver det.

§ 9.

Foreningens regnskabsår løber fra den 01. januar til den 31. december.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 uden
for bestyrelsen valgte revisorer.

§ 10.

Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer.

§ 11.

Opløsning af foreningen kan kun besluttes ved 2 på hinanden følgende og med
mindst 14 dages mellemrum indkaldte generalforsamlinger, hvor mindst 75 % af
de fremmødte medlemmer på begge generalforsamlinger stemmer for forslaget
om en opløsning.
Eventuelle midler der måtte henstå efter opløsning af foreningen, fordeles til
andre moto-cross aktiver.

§ 12.

Foreningen forpligtes kontraktligt ved underskrift af mindst 2
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, eller 3
bestyrelsesmedlemmer uden formanden.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen
personlig hæftelse.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 11. februar 1992.
Tilrettet på generalforsamlingen d. 9. februar 2010.
Tilrettet på generalforsamlingen d. 7. februar 2012.
Tilrettet på generalforsamlingen d. 11. februar 2014.
Tilrettet på generalforsamlingen d. 20. februar 2018.

