VEDTÆGTER
For

LM-Klubben, Danmark
§ 1:

Navn og hjemsted.

Stk. 1

Klubbens navn er LM-klubben, Danmark.

Stk. 2

LM-klubben, Danmark har adresse hos kassereren.

§ 2:

Formål.
Klubben er dansk, registreret i Danmark. Klubbens formål er at varetage medlemmernes
interesse for LM både, at styrke fællesskabet, samt at bidrage til udveksling af erfaringer, råd og ideer
til brug og vedligeholdelse af LM bådene.

§ 3:

Medlemmer.

Stk. 1

Som aktive medlemmer kan optages enhver, som er over 18 år, er ejer eller medejer af en LM
båd og vil bidrage til at fremme klubbens formål.

Stk. 2

Som passive medlemmer kan optages kommende eller tidligere LM bådejere, som vil støtte op
omkring klubbens formål og virke. Som passivt medlem betales fuldt kontingent.
Som passivt medlem har man ikke stemmeret på generalforsamling eller på ekstra ordinær
generalforsamling. Som passivt medlem kan man ikke vælges ind i bestyrelsen

Stk. 3

Indmeldelsen sker via klubbens hjemmeside og er først gyldig, når kontingent er betalt.

Stk. 4

Udmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Udmeldt medlem
kan ikke gøre krav på andel af klubbens formue.

§4

Kontingent
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingenter
fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og er gældende for det
efterfølgende kalenderår. Kontingent opkræves forud i december måned.
Kontingent betales for et hel kalenderår, uanset ind- eller udmeldelsestidspunktet

§5

Hæftelser
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Bestyrelsen kan ikke optage lån eller stifte gæld på klubbens vegne.

§ 6:

Bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, som viser interesse og
engagement for foreningens virke. I bestyrelsen kan ikke optræde to personer fra samme husstand.
Bestyrelsens medlemmer vælges alle direkte på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
Formanden vælges for en 2 årig periode i lige år.
Kassereren vælges for en 2 årig periode i ulige år.
Næstformand vælges for en 2 årig periode i ulige år.
Generalforsamlingen vælger derudover følgende:
Bestyrelsessuppleant vælges for en 2 årig periode i lige år
Revisor vælges for en 2 årig periode i lige år
Revisorsuppleant vælges for en 2 årig periode i ulige år

§ 7:

Kassereren
Kassereren fører klubbens regnskab, der følger kalenderåret, og sørger for opkrævning af kontingenter
m.v. Kassereren fører ligeledes medlemskartotek.
Regnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være
forsynet med revisorens påtegning.

§ 8:

Revisoren
Revisionen finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan
finde sted, når revisoren ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af
klubbens revisor.

§ 9:

Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
Der indkaldes til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved opslag på hjemmesiden med
foreløbig dagsorden eller ved mail tilsendt medlemmerne. Endelig dagsorden skal offentliggøres 1 uge

før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside medlagt stillede forslag.
Stk. 3

Forslag, herunder også forslag til vedtægtsændringer, der ønskes forelagt generalforsamlingen til
vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdelse.

Stk. 4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmeoptæller.
4. Formandens beretning.
5. Regnskabsaflæggelse.
6. Budget fremlæggelse.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant,
10. Valg af revisor- og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

§ 10:

Dirigenten
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
forhandlingerne.

§ 11:

Referenten
Generalforsamlingen vælger en referent, der gerne må være et medlem af bestyrelsen.
Referenten indfører generalforsamlingens beslutninger til protokol/referat, der efter
generalforsamlingen forelægges dirigenten til godkendelse. Protokol/referat offentliggøres herefter
på foreningens hjemmeside.

§ 12:

Stemmeafgivelse

Stk. 1

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som senest ugedagen
forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt, som skal være bestyrelsen i
hænde senest ugedagen før generalforsamlingen.

Stk. 2

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal ved håndsoprækning.

Stk. 3

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, hvis 2
stemmeberettigede medlemmer begærer det - eller afstemningen vedrører eksklusion af et

medlem jfr. § 13.
stk. 4

Ved afstemning om vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer stemmer herfor.

§ 13:

Ekstra ordinær generalforsamling

Stk. 1

Bestyrelsen kan indkalde til ekstra ordinær generalforsamling - og skal indkalde, når mindst 15
stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller begrundet forslag herom til formanden.
I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter begæringen er fremsat.

Stk. 2

Indkaldelsesfristen for en ekstra ordinær generalforsamling er to uger.

§ 14:

Eksklusion
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af
generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben.
Eksklusionen skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§ 15:

Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra
ordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/4 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med simpel stemmeflertal, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med
klubbens formue, herunder eventuel lager. Simpelt stemmeflertal er også her tilstrækkelig.

LM-Klubben, Danmark 18. februar 2017

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hans Erik Jørgensen
Formand

Per Sanderhoff Jensen
kasserer

Herluf Jensen
næstformand

Dirigent på generalforsamlingen 18. februar 2017: ______________________________

Nye vedtægter.
Endeligt godkendt på generalforsamlingen den 3.03.2018.

