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§ 1. Foreningens navn og formå!.

Klubbens navn: Lolland-Falsters Veteran Klub.

Klubbens formål:
A. At samle ejere og interesserede af veteran- og klassiske køreløier i en lokal klub. Veterankøretøjer er
defineret ved at være minimum 35 år - klassiske køreløjer er defineret ved en alder på mindst 25 år.

B. Ved arrangementer at udveksle råd og erfaringer om tekniske detaljer, for at sikre bevaringen af de
gamle køretØjer.
C. Præsentation af køretøjerne ved byfester, på træf samt ved arrangementer såvel lokalt, som regionalt og
nationa lt.

D. Klubben er en selvstændig juridisk enhed, der har hjemsted på Lolland-Falster.
E. At skabe rammerne for klubbens medlemmer.

§ 2. Medlemmer.

Som medlemmer kan optages de under § 1, afsnit A omtalte personer. Eksklusion af et medlem af anden
grund end restance kan ske, hvis et medlem på anden måde skader klubbens omdømme.
Medlemskab kan tegnes som personligt medlemskab, som giver en stemme på generalforsamlingen, men
kan også tegnes som et husstandsmedlemskab, der kun modtager 1 klubblad, men som giver
medlemsrettigheder for 2 navngivne medlemmer, herunder 2 stemmer til generalforsamlingen dog således
at begge skal være tilstede.
Eksklusion, som ikke skyldes restance, kan finde sted efter bestyrelsens indstillingtilvedtagelse på en
genera lforsamling.

§ 3. Kontingent.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Ved indmeldelse betales et engangsbeløb
som fastsættes af bestyrelsen. Kontingentperioden løber fra 1. januar til 31. december. Beløbet opkræves
forud en gang årligt ijanuar måned. Overholdes betalingsfristen ikke har medlemmet ikke adgang til
generalforsamlingen. Reguleringen af rykkerproceduren fastsættes af bestyrelsen

§4. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Enhver vedtagelse, ændring eller ophævelse i

klubbens vedtægter skal være godkendt på en generalforsamling for at være gældende. For vedtagelse af
ændringer i vedtægter kræves almindelig stemmeflertal på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling skal afholdes inden L. marts hvert år. Indkaldelse sker direkte til hvert medlem
med mindst en måneds varsel inden datoen for den ordinære generalforsamling. lndkaldelsen kan ske med
brev, E-mail eller opslag i medlemsblad.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være
bestyrelsesmedlem eller revisor i klubben.

Forslag fra medlemmer, eller emner der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal

skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 25 januar. Forslag, der måtte fremkomme senere, kan optages til
drøftelse under pu nktet eventuelt.



Rettidigt modtagne forslag og anmeldte kandidater offentliggøres på klubbens hjemmeside og tilsendes
som E-mail til de medlemmer hvis aktive mail adresse kendes.

Afstemning kan foretages ved håndsoprækning, men det skal foregå skriftligt, hvis blot et medlem eller
dirigenten ytrer 6nske herom. PersonspØrgsmål afgøres altid ved skriftlig afstemning,

Den ordinære generalforsamling skal mindst have f6lgende dagsorden.
1). Valg af dirigent
2). Valg af 2 stemmetællere.
3). Formanden aflægger beretning om klubbens virke i det forløbne år.
4). Beretning fra diverse udvalg.
5). Kasserere n forelægger klu bbens revide rede å rsra pport.
5). Valg til bestyrelsen.
a. valg af formand (ulige år)
b. valg af kasserer (lige år)
c. valg til bestyrelsen
7). Valg af suppleant til bestyrelsen.
8). Valg af revisor.
9). Valg af revisorsuppleant.
L0). Fastsættelse af kommende års kontingent.
1-1). I ndkom ne forslag.
L2). Eventuelt,

§ 5. Bestyrelsen.

Ethvert medlem, der ikke er i restance, kan vælges til bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år.
Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen.
Formanden og kassereren må ikke være på valg samme år.
I ulige år vælges formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges kasserer samt 2
bestyrelsesmedlemmer.
Valg af l suppleant til bestyrelsen, valg af L revisor, samt valg af L revisorsuppleant. Der udskiftes kun L
suppleant, samt L revisor ad gangen. Valgperioden for suppleanter og revisorer er ligeledes 2-årig.
Genvalg er mulig.
Bestyrelsen holder møder, når det skønnes nødvendigt, dog mindst 3 gange årligt, og sekretæren fører
beslutningsprotokollen.
Kassereren fører foreningens regnskab efter bestyrelsens anvisning og skal til enhver tid kunne fremlægge
fyldestgøre nde do ku mentation for fo ren i ngens økonom i.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formanden samt 3 medlemmer er til stede. Ved formandens
fravær dog 5 bestyrelsesmedlemmer.
Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder f6r valgperiodens udløb supplerer bestyrelsen med den af de to
valgte suppleanter der er valgt samme år som det udtrædende medlem. Udtræder formanden eller
kassereren f6r valgperiodens udløb, vælger bestyrelsen en ny af sin midte, som sidder til valgperiodens
udløb.
Bestyrelsen opstiller en forretningsorden, som indeholder bestemmelser for, hvordan bl.a. udvalg
oprettes.
Forretningsordenen skalvære tilgængelige for medlemmerne iforbindelse med offentliggørelse af
vedtægterne og ved opslag i klubhuset.



§ 6. Økonomisk ansvar.

Ved arrangementer der afuikles på medlemmernes eget initiativ, har klubben intet økonomisk ansvar.
Dette påhviler fuldt og helt arrangørerne.
Klubbens medlemmer hæfter ikke for klubbens økonomiske dispositioner.
Klubben er ansvarsfri for enhver skade, der påføres pedlemmerne eller deres køretøjer.
Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt at optage lån eller kreditter, skal dette forud godkendes af en
genera lforsamling.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når besiyrblsen måtte finde det formålstjenligt, eller når mindst
L/3 af medlemmerne skriftligt ønsker dette.
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter medlemmernes ønske, skal medlemmerne
samtidig med begæringens fremsættelse meddele hvilke emner, der ønskes behandlet.
Formanden - i dennes lovlige fravær næstformanden - er herefter pligtig til senest 14 dage herefter at
udsende skriftlig indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling. lndkaldelsen skal ske pr. brev med
mindst 14 dages varsel og indeholde de fremsatte emner.
Hvis ikke mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære
generalforsamling, personligt er til stede, kan mødets dirigent nægte, at dagsordenen bliver behandlet.
Emnet bortfalder så og kan først tages op igen på den ordinære generalforsamling.

§ 8. Klubbens opløsning.

Forslag om klubbens opløsning kan stilles på den ordinære generalforsamling og vedtages på en
ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 1/3-del af klubbens medlemmer er til stede og mindst
halvdelen af de fremmødte stemmer herfor.
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens passiver og aktiver lokale ligestillede og beslægtede
klubber og /eller institutioner på Lolland - Falster.
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