Vedtægter for ” Modeljernbane klubben Limfjorden”, stiftet den 13.maj 2006
§ 1.

Navn og formål.

Stk. 1.

Klubbens navn er ” Modeljernbane klubben Limfjorden ”.

Stk. 2. Klubbens hjemsted er Aalborg kommune
Stk. 3. Klubbens formål er:
a) At udbrede kendskab til modeljernbane og dertil knyttede aktiviteter.
b) At opbygge modelbaneanlæg til toskinne digitaldrift i passende lokaler.
c) At afholde møder, foredrag og udflugter m. m., med relationer til jernbane / modeljernbane.
§2.

Medlemmer.

Stk. 1.

Som aktivt medlem kan optages enhver jernbane/modeljernbane interesseret
person, som er fyldt 14 år.

Endvidere kan der optages passive medlemmer
Ligeledes kan virksomheder og institutioner, med interesse for klubbens virke, optages som medlem
Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når det skønnes, at et medlem skader
klubbens anseelse eller arbejde, eller i tilfælde af at et medlem er i mere end 3
måneders restance.
Eksklusionen kan indankes ved førstkommende generalforsamling.
§3
Stk. 1.
Stk. 2

Generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes senest i marts måned. Den indkaldes med mindst
4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Denne indkaldelse skal
indeholde bestyrelsens forslag, der skal behandles på generalforsamlingen samt
revideret regnskab for det forgangne år.
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Stk. 3

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter.
1)
2)
3)
4)
5)
8)
9)

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger et revideret regnskab for det forgangne år.
Bestyrelsen fremlægger et udkast til budget for det kommende år.
Fastsættelse af kontingent og gebyrer for det kommende år.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen.
a. valg af formand (normalt i lige år)
b. valg af kasserer (normalt i ulige år)
c. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
d. valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
10) Valg af 2 suppleanter.
11) Valg af intern revisor.
12) Valg af intern revisorsuppleant.
13) Eventuelt.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag tilsendes medlemmerne inden generalforsamlingen.
Stk. 5. Stemmeret på generalforsamlingen har kun aktive medlemmer, som ikke er i
kontingent restance. Der kan stemmes pr. fuldmagt, dog kan hver fremmødte ·
medlem kun repræsentere 1 fuldmagt.
Stk. 6. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Undtaget herfor er dog som
beskrevet i §7
Stk. 7. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem over 18 år og med stemmeret til
generalforsamlingen.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel,
1) når bestyrelsen finder det nødvendigt,
2) når mindst 1/3 af de aktive medlemmer ønsker det.
Der skal så indsendes forslag til motiveret dagsorden til bestyrelsen.
§4

Bestyrelsen.

Stk. 1 Klubben ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.
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Klubben tegnes af formanden. I dennes fravær/forfald tegnes klubben af næstformanden. Kassereren afholder alle de for klubbens administration forbundne udgifter. Alle øvrige udgifter afholdes efter bestyrelsens godkendelse.
Stk. 2 Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær.
Stk. 3 Sekretæren fører foreningens protokol, og bistår formanden med div.
korrespondance.
Stk. 4. Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for alle kassebilag.
Klubbens midler bør anbringes således, at der opnås det bedste renteafkast.
Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte en række udvalg til at varetage forskellige opgaver indenfor klubben.
Disse udvalg behøver ikke nødvendigvis at have et bestyrelsesmedlem som med
lem.

§5

Økonomi.

Stk. 1.

Kontingenter for aktive og passive medlemmer, fastsættes på
generalforsamlingen.

Stk.2.

Kontingentet forfalder til betaling den 1. i måneden.
Et medlem, der er i restance i mere end to måneder, kan nægtes adgang til
klubben, og vedkommende har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 3.

Kontingent for passive medlemmer opkræves årligt forud, til betaling den 10.
januar.

Stk. 4.

Bestyrelsen kan ikke optage lån på foreningens vegne medmindre, at der foreligger en generalforsamlingsbeslutning om dette.

Stk. 5.
§6

Regnskabsåret går fra 1 / 1 til 31 / 12.
Ejerforhold.

Stk. 1. Alle anlægsaktiver er klubbens ejendom.
Alt materiel, som foræres eller købes af klubben, skal registres som klubbens
ejendom.
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Stk. 2.

Rullende materiel, som ejes et af klubbens medlemmer, kan indgå i kørslen på
klubbens anlæg, dog på medlemmets eget ansvar.

Stk. 3.

Effekter, som er registreret som klubbens ejendom, kan ikke forlanges
leveret tilbage af giveren eller boet efter et medlem.
Fjernelse af effekter tilhørende klubben, betragtes som tyveri og vil medføre
eksklusion fra klubben og en anmeldelse til Politiet.

Stk. 4.
§7

Et medlem må ikke udnytte klubbens navn til egen økonomisk vinding.
Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Forslag til ændringer af klubbens vedtægter kan behandles på såvel ordinære,
som ekstraordinære generalforsamlinger, og skal vedtages med mindst 2/3 af
de afgivne stemmer.
Stk. 2. Til vedtagelse og ændringer i § 9, kræves dog, at mindst 2/3 af de
tilstedeværende stemmer herfor.
§8

Opløsning af klubben.

Stk. 1. Opløsning af klubben kan kun finde sted, såfremt dette vedtages på en ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Evt. nedtagelse af anlægget, ved opløsning af klubben, påhviler medlemmerne.
Omkostningerne ved nedtagningen modregnes i anlæggets værdi, hvis man
antager fremmed arbejdskraft.
§9

Fordeling af klubbens værdier efter en opløsning af klubben.

Stk. 1. Bestyrelsen sammensætter inden 30 dage efter generalforsamlingens beslutning
om opløsningen af klubben, et forslag til nedtagning og salg af klubbens aktiver.
Dette forslag skal godkendes af klubbens medlemmer på et hertil indkaldt
møde, og vedtages ved simpelt flertal.
Stk. 2 Overskud ved salg af klubbens anlæg, skal bruges til humanitære formål.
§ 10

Andre forhold

Stk. 1. I tilfælde af, at disse vedtægter intet foreskriver, foretager bestyrelsen det fornødne
med ansvar over for førstkommende generalforsamling.
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Dette er vedtaget på stiftende generalforsamling den 13. maj 2006 i Nørresundby.
Vedtaget den 3 marts 2007 på den ordinære generalforsamling i Nørresundby (ændring af
§4 stk 1)
Vedtaget den 27. februar 2010 på den ordinære generalforsamling i Nørresundby (tilføjelse til. §3 stk 7)
Vedtaget den 16. februar 2012 på den ordinære generalforsamling i Nørresundby/ ændring : februar til ”senest i marts” i §3 stk. 2
Vedtaget den 10 februar 2017 på den ekstraordinære generalforsamling i Nørresundby.
Ændring af §1 stk. 3 b: ”AC/DC” er ændret til ” toskinne”.
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