Nordisk Morris Minor Klubb

Klubbens vedtægter
Således vedtaget ’12-2006’

Kap. 1: Navn og formål.
§ 1-1

Klubben er en sammenslutning af personer med interesse for biltypen Morris Minor.
Klubbens navn er Nordisk Morris Minor Klubb.

§ 1-2

Klubben har til formål at bevare, samle oplysninger og udbrede interessen for biltypen Morris
Minor, produceret ved Nuffield fabrikken i perioden 1948-1972.
Formålet søges varetaget gennem blandt andet:

a) Teknisk historisk information
b) Formidling af annoncer og kontakter
c) Arrangere løb og træf
d) Varetage interessen overfor myndigheder og andre.
§ 1-3

Sammenslutningen er af ideel og upolitisk karakter.

Kap. 2: Medlemskab
§ 2-1

Ret til at blive medlem har alle som støtter klubbens formål.

§ 2-2

Styret godkender nye medlemmer.
Af praktiske hensyn skilles mellem A-medlem og H-medlem (husstandsmedlem).

§ 2-3

Alle medlemmer er valgbare til klubbens tillidshverv.
Styremedlemmer skal være mindst 18 år. Stemme- og valgret har alle betalende medlemmer,
som har været medlem i mindst 3 måneder.

§ 2-4

Kontingent fastsættes af styret og betales ved indmeldelsen.
Kontingentet betales forud og gælder for et kalenderår.
Kontingentet for det kommende år skal være betalt inden den 31. januar.
Er kontingentet ikke indbetalt inden 1. april, betragtes medlemmet som udmeldt.

§ 2-5

Medlemmer der ved deres adfærd eller disposition skader klubben, kan suspenderes evt.
ekskluderes af styret. Eksklusion kan ankes for generalforsamlingen.

§ 2-6

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt.

§ 2-7

Æresmedlemmer udnævnes af et enigt styre.

§ 2-8

Æresmedlemskab tilbydes styremedlemmer, der har siddet i styret 10 år eller mere.

Kap. 3: Organisation
§ 3-1

Styret består af 5 medlemmer. Formand, Næstformand, Sekretær, Kasserer, Redaktør.
Der vælges desuden 2 suppleanter.
Styremedlemmer og suppleanter vælges for 2 år. 3 styremedlemmer og 1 suppleant vælges lige
år. 2 styremedlemmer og 1 suppleant ulige år.
Styret konstituerer sig selv.

§ 3-2

Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen. De vælges for 2 år.

§ 3-3

Ved styreskifte i utide skal det afgående styre fremlægge midlertidigt regnskab for det
overtagende styre for indeværende periode.

§ 3-4

NMMK styrets ejendele og overskud i kassen overdrages det ny styre ved månedsskifte
marts/april. Fragtudgifter belaster NMMK.
Det afgående styre er ansvarlig for et eventuelt underskud i kassen.

§ 3-5

Styreperioden er 01-04 / 31-03.
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§ 3-6

Formanden har den daglige ledelse af klubben.
Styret leder og tager beslutninger i henhold til vedtægterne.

§ 3-7

Generalforsamlingen er NMMK`s højeste myndighed og holdes hvert år inden udgangen af marts
måned. Medlemmerne indkaldes skriftligt til generalforsamlingen minimum 1 måned før.
Indkaldelsen skal indeholde mindst følgende dagsorden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§ 3-8

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Formandens beretning
Lokalgruppernes beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab for godkendelse.
Valg af styremedlemmer og suppleanter
Indkomne forslag og emner.
Eventuelt.

På generalforsamlingen afgøres alle afstemninger ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed
bortfalder forslaget. Foranstående gælder dog ikke vedtægtsændringer.

§ 3-9 stk. a:
Ved afstemning på generalforsamlingen kan der bruges skriftlige fuldmagter.
Der skal være en fuldmagt for hvert forslag eller emne der stemmes om.
§ 3-9 stk. b: Ved fuldmagt forstås:
Bemyndigelse for anden til at handle i ens sted i et nærmere betegnet forhold.
Fuldmagten skal gives udtrykkelig, det vil sige, detaljeret og skriftlig.
Fuldmagtshaveren er forpligtet til at handle efter de givne anvisninger.
§ 3-10 3 medlemmer blandt de fremmødte vælges til valgstyre på generalforsamlingen.
De har til opgave at påse at valget går som vedtægterne foreskriver det.
Valgstyret tæller stemmesedlerne.
§ 3-11 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af styret eller hvis mindst 5% af medlemmerne
ønsker det.
Indkaldelsen skal ske senest 4 uger efter at ønsket er fremsat, og med mindst 4 ugers varsel
med angivelse af de punkter som ønskes behandlet.

Kap. 4: Vedtægtsændringer
§ 4-1

Ændringsforslag til vedtægterne kan kun fremlægges på en lovlig udlyst generalforsamling.
Forslag indsendes til styret inden 10. dec. og vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 4-2

Hvis ændringsforslaget skal kunne godkendes på generalforsamlingen, kræver dette 2/3 flertal
blandt de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.
Hvis mindre end 5 % af medlemmerne er repræsenteret skal forslaget til urafstemning.

§ 4-3

Hvis et eller flere af de repræsenterede medlemmer ønsker det skal forslaget ikke afgøres på
mødet, men sendes til urafstemning.

§ 4-4

Ved urafstemning skal forslaget/ene sendes til alle medlemmer, med 3 ugers svarfrist, og anses
som forkastet, hvis det ikke opnår 2/3 af de afgivne stemmer.
Der udnævnes en kontrolkomite, som bistår styret med optælling af stemmesedlerne.

Kap. 5: Opløsning
§ 5-1

Opløsning kan kun ske på ordinær generalforsamling med 2/3 flertal. Sammenslutning med andre
foreninger anses ikke som opløsning.
Ved opløsning skal klubbens medlemsliste og ejendele stilles til disposition for teknisk museum
eller en veteranbil-organisation som bedst mulig vil varetage og føre traditionen videre.
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