§ 1: Foreningens navn
1. Foreningen navn er MC Goosetown.
2. Foreningen er stiftet 7. februar 2010.
3. Foreningen har hjemsted i Vordingborg kommune.
§ 2: Foreningens formål
1. Foreningens formål er at samle motorcyklister fra fortrinsvis Sydsjælland, Falster og
Møn til fælles ture og socialt samvær.
§ 3 Medlemmer
1. Alle der er indehaver af et gyldigt kørekort til motorcykel og disses
bagsædepassagerer der følger gældende lovgivning kan blive medlemmer.
2. Rygmærker er ikke tilladt.
3. Medlemmer kan ekskluderes af bestyrelsen hvis de vedtagne regler i klubben ikke
følges.
4. Medlemmer er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtigelser. Kun den til
enhver tid værende foreningsformue hæfter for foreningens forpligtigelser.
5. Optagelse som medlem sker ved anmodning til bestyrelsen.
§ 4: Generalforsamling
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling afholdes i marts. Bestyrelsen har ret til at invitere relevante
gæster.
2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 5 ugers varsel.
Indkaldelsen lægges på hjemmesiden MC Goosetown med angivelse af dagsorden
og revideret regnskab.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter.
1.
2.
3.
4.
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Valg af dirigent
Formandens beretning.
Regnskabets forelæggelse og godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af formand.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
Eventuelt (der kan ikke besluttes noget under eventuelt)

3. Der kan foretages skriftlig afstemning, når det drejer sig om valg af bestyrelse, om
lovændringer, hvis mindst 20% af de fremmødte kræver det. Ved personvalg dog kun hvis
der er mere end 1 kandidat.

4. På generalforsamlingen kan der stemmes ved personligt fremmøde eller fuldmagt.
Hvert medlem kan kun repræsentere én fuldmagt, den kan ikke udstedes som
generalfuldmagt eller vedvarende fuldmagt. Der kan afgives 1 stemme pr.
medlem. Stemmeret på generalforsamlingen opnås efter 3 måneders medlemskab.
5. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver lovændringer 2/3
majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
6. Beslutning om foreningens ophævelse kræver 3/4 af samtlige medlemmers samtykke.
Et eventuelt overskud efter foreningens opløsning skal anvendes til godgørende formål,
som besluttes af den sidst valgte bestyrelse.
7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
8. Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
skriftligt/på e- mail indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.
Således at bestyrelsen kan behandle forslagene og udsende dem på e-mail 1 uge inden
generalforsamlingen.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 1/3 af
klubbens medlemmer skriftligt begærer den med angivelse af forslag der ønskes
behandlet på generalforsamlingen.
2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter ønsket er
fremsat og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
§ 6 Foreningens ledelse
1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer.
2. Formanden vælges direkte for et år af gangen.
3. Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år, således at 3 vælges i lige år og 3
vælges i ulige år.
4. Der vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.
5. Der vælges bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant for 1 år
6. Genvalg kan finde sted.
7. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær, kasserer og 3 almindelige
medlemmer senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen.
8. Foreningen tegnes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 7 Bestyrelse
1.
2.
3.
4.

Bestyrelsesmøde indkaldes efter behov.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.
Der udarbejdes et referat fra hvert bestyrelsesmøde og fra generalforsamlingen.
Skulle et bestyrelsesmedlem få forfald i sin valgperiode, indtræder suppleanten
indtil næste generalforsamling

§ 8 Økonomi
1. Til dækning af foreningens udgifter betaler hvert medlem et årligt kontingent, som
fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet dækker perioden 1. januar til 31.
december.
2. Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 01. februar. Medlemmer der ikke har
indbetalt kontingentet senest den 01. februar slettes som medlem. Indmeldelse igen
inden for samme regnskabsår koster dobbelt kontingent.
3. Delbetaling af nogen del af kontingentet kan ikke finde sted.
4. Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldt kasseeftersyn.
5. Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.
6. Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisorskik - og
herunder foretage en kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og
dens forhold i øvrigt.
7. Der gives ingen gaver, men ved et medlems dødsfald fremsendes en bårebuket til
begravelsen/bisættelsen eller der sendes blomster til de efterladte.
- ændret sidst d. 22/03 2017.

