Vedtægter for Mols Cross Club
§ 1. Foreningens formål
At medlemmer kan dyrke motorsport under betryggende forhold på dertil
indrettede arealer, samt fremme et godt kammeratskab.

§ 2. Optagelse af medlemmer
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er interesseret i at dyrke motorsport.
Som passivt medlem optages enhver, der vil støtte foreningen i dens arbejde med
ungdommen, der er interesseret i motorsport og godt kammeratskab.

§ 3. Kontingent
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den årlige ordinære
generalforsamling. Passivt kontingent fastsættes af generalforsamlingen med et
minimumskontingent på kr. 75.-

Vedtaget medlemskontingent for indeværende 2021/202
Medlemskontingent for stor bane, i perioden uge 1 til og med uge 52, kan
erhverves for 750 kr.
Medlemskontingent for stor bane i perioden uge 33 til 52, kan erhverves for 500 kr.

Medlemskontingent lille bane, i perioden uge 1 til og med uge 52, kan erhverves
for 375 kr.
Medlemskontingent for lille bane i perioden uge 33 til 52, kan erhverves for 200 kr.

Passivt medlemskontingent, hele året 100 kr.

§ 4. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i
oktober-november måned, og annonceres på klubbens hjemmeside og/eller i de
lokale dagblade, første gang 3 uger før afholdelse.
Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Disse forslag vil da blive optaget på dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, ved mindreårige kan forældre deltage.

§ 5. Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab af kassereren
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse, evt. genvalg
7. Valg af suppleanter
8. Valg af baneudvalg
9. Valg af træningshjælpere
10. Valg af revision
11. Eventuelt

§ 6. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 8 medlemmer
De 8 bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv efter endt generalforsamling. Der
udpeges under hensyntagen til nedenstående som minimum: Formand, kasserer,
næstformand, baneansvarlig og kioskansvarlig. Alle bestyrelsesmedlemmer indgår i
vagtturnus.
Baneansvarlig er sammen med resten af baneudvalget ansvarlig for banens
vedligeholdelse og godkendelse.
Kioskansvarlig koordinerer og er sammen med resten af bestyrelsen ansvarlig for
indkøb til kiosk, fastsættelse af udvalg og priser, hygiejne forhold jf. retningslinjer
fra fødevarestyrelsen.
Formand og kasserer kan ikke gå af samme år.
§ 6a. Baneudvalg
Ud over baneansvarlig som udpeges i bestyrelsen, vælges på generalforsamlingen
et baneudvalg på 4 medlemmer, som sammen med baneansvarlig varetager
banevedligehold og –konstruktion for begge baner – herunder også øvrige
udendørsarealer og maskiner.
Alle medlemmer af baneudvalget skal være i besiddelse af kørekort eller som
minimum traktorkørekort.
Baneudvalgsmedlemmer sørger for at banen altid er optimalt vedligeholdt / jævnet
– herunder også ”forhånds-vedligehold” ved vejrskifte (regn, sne osv.)
Baneudvalgets medlemmer vælges for et år af gangen og kan indgå i vagtturnus.

§ 6b. Træningshjælpere
Der udpeges op til 8 personer til at være træningshjælpere, disse personer indgår i
turnussen for træningsvagter og deltager som hjælpere på dage med
arrangementer afholdt af Mols Cross Club.
Træningshjælperne vælges for et år af gangen og indgår altid i vagtturnus.

§ 6c. Banevagter
Alle bestyrelsesmedlemmer, baneudvalgsmedlemmer og træningshjælpere skal
være bekendt med vilkårene i banens miljøgodkendelse.

§ 6d. Kontingentfrihed
Alle ovenstående valgte medlemmer opnår kontingentfrihed for et klubmedlem (sig
selv eller familiemedlem) – kontingentfriheden gives i førstkommende
kontingentperiode efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan uddele kontingentfrihed for andre ydelser, til hvem og for hvad
skal fremgå af formandens beretning på generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingen beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kan der på
begæring af mindst halvdelen af de fremmødte blive skriftlig afstemning.

§ 8. Foreningens ledelse
Bestyrelsen er foreningens ansvarlige ledelse, og repræsenterer foreningen i alle
ansvarlige forhold. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, genvalg kan finde
sted.

§ 9. Regnskab
Foreningens regnskab er 1-årigt, og regnskabsperioden er fra 1. oktober til 30.
september. Regnskabet forelægges med påtegning af revisorer ved efterfølgende
ordinære generalforsamling.

§ 10. Tegningsregler
Foreningen tegnes af kassereren og formanden i forening, dog således at
kassereren er bemyndiget til selvstændigt og uden andres medvirken at afholde
sædvanlige og nødvendige udgifter á maksimalt kr. 15.000,- pr. transaktion.
Optagelse af gæld og stiftelse af pant kræver dog den samlede bestyrelses
tilslutning og underskrift på de relevante dokumenter.

§ 11. Vedtægtsændring
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af
medlemmerne er repræsenteret, og der er flertal derfor. Der kan ligeledes
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt der er flertal af aktive
medlemmer, der skriftligt begærer dette.

§ 12. Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.
Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, fremføre sit forsvar, og
han kan kræve spørgsmålet taget op på en generalforsamling.

§ 13. Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed
indkaldt generalforsamling. Til denne beslutning kræves at mindst halvdelen af
foreningens aktive medlemmer er til stede, og at der er flertal for opløsning. I
tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens aktiver overgå til andre
idrætslige formål, der har tilknytning til motorsporten. Ved reetablering forpligter
alle bestyrelsesmedlemmer sig til at deltage aktivt i arbejdet.
Vedtægter er senest ændret på generalforsamlingen lørdag d. 5. november 2011.

