
VEDTÆGTER FOR MC TROLDEN VEJEN.

§1. Klubbens navn er:  MC TROLDEN VEJEN 
 
§1.2 Foreningen er hjemhørende i 6600 Vejen og foreningens adresse er formandens.

§2. Klubbens formål er at formidle ture, kurser og arrangementer for klubbens medlemmer.

§3. Klubben er for alle med interesse i mc og socialt samvær med ligesindede dog
kan personer med rockerrelationer ikke optages som medlem, ligesom vi ikke  
benytter rygmærker. Prøveperioden for nye medlemmer er 1 mdr.,derefter betales der
kontingent. Udmeldelse gives skriftelig til en bestyrelsesmedlem. Indbetalt kontingent
tilbagebetales ikke.

§3.2 Medlemmer der skader klubbens omdømme og udviser adfærd der ikke er forenelig
med klubbens kan ekskluderes. Ekskluderingen kan ske efter første advarsel fra 
bestyrelsen hvis denne ikke følges. Ekskluderingen kan dog ske uden varsel hvis 
bestyrelsen vurderer forseelsen så alvorlig. Alle medlemmer skal informeres pr. mail 
eller sms hvis der gives advarsler eller ekskludering. Indbetalt kontingent tilfalder 
klubben ved ekskludering.

§3,3 Klubbens valgte bestyrelse repræsenterer klubben.

§4. Bestyrelsen er på 4 personer: Formand, Næstformand, Kasserer og bestyrelses-
medlem samt en suppleant og en revisor. Bestyrelsen vælges på klubbens 
generalforsamling som holdes inden udgang af  Februar hvert år. Hvert
bestyrelsesmedlem sidder 2 år af gangen og der vil være valg af 2 medlemmer hvert 
år, således at der altid vil være 2 der sidder over. Bestyrelsen konstituerer sig selv  
efter valget. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. 

§4.1 Regnskabsåret følger kalenderåret: 1 Jan. til 31 Dec.

§4.2 Indkaldelse til generalforsamling gives skriftelig pr. mail eller post senest 3 uger før.
Forslag til generalforsamlingen gives senest 1 uge før til formanden for at være gyldig.
Evt. ændringer af vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning ved formanden.
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse af kasserer.
4) Evt. forslag.
5) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG BESTYRELSES SUPPLEANT.
6) Valg af revisor.
7) Evt.

§5. Kontingent fastsættes af bestyrelsen og kan tegnes som enkelt eller familiekontingent.
Denne opkræves 1 gang om året i Januar og skal være betalt inden generalforsamling 
for at opnå stemmeret. Er kontingent ikke betalt indenfor en måned bliver man 
automatisk udmeldt. Enkeltkontingent er for medlemmer der er selvkørende og 
familiekontingent for medlemmer der har familie/ kæreste med bag på. Begge typer 
giver 1 stemme til generalforsamlingen

§6. Ved klubbens evt. ophør vil klubbens midler gå til velgørende formål.



 

                  


