Rainbow Vikings

Vedtægter for motorcykelklubben ”Rainbow
Vikings”
§ 1
Klubbens navn er ”Rainbow Vikings” og klubben
har hjemsted i København.
§ 2
Klubbens formål er at dyrke motorcykelliv
herunder:
-

at styrke og udbrede kammeratskab
blandt MC-interesserede bøsser
at skabe kontakt og deltage i udveksling
af idéer og erfaringer med danske og
udenlandske klubber.

§ 3
Medlemmer
Som medlem kan optages MC-interesserede
bøsser.
Det er en betingelse, at man råder over en
motorcykel og således kan transportere sig selv
og en evt. egen gæst ved arrangementer.
Et medlem der afhænder sin motorcykel, kan
fortsætte sit medlemskab.
En partner til et medlem kan også optages som
medlem (uanset motorcykel eller ej).
§ 4
Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på tre eller flere
medlemmer.
Alle er årligt på valg ved den ordinære
generalforsamling. Alle valg til bestyrelsen
afgøres ved almindeligt flertal.
Bestyrelsen foretager selv en fordeling af de
enkelte poster således, at der udpeges en
præsident og en sekretær.
Får præsidenten forfald udpeger bestyrelsen selv
– af deres midte - en fungerende præsident med
samme rettigheder og pligter indtil næste
ordinære generalforsamling eller præsidenten
måtte ønske at genindtræde i bestyrelsen.
§ 5

Præsidenten repræsenterer klubben udadtil og
varetager den daglige ledelse af klubben efter
gældende beslutninger og vedtægter.
Sekretæren sørger for dokumentation af
klubbens møder og beslutninger, sørger for
indkaldelse, referater og medlemskontakt, hvor
dette måtte være relevant eller ønsket. Der
gælder en særlig pligt til at sørge for at klubbens
generalforsamlinger dokumenteres. Der
udarbejdes referat fra bestyrelsesmøder, hvis
bestyrelsen finder dette relevant.
Al dokumentation bør som minimum være
tilgængelig for medlemmerne på klubbens
hjemmeside og udleveres i kopi ved et medlems
anmodning.
§ 6
Bestyrelsen holder møder så ofte, præsidenten
finder det nødvendigt, eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer begærer dette.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3
medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er præsidentens stemme den
afgørende. ved enhver afstemning.
§ 7
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste
myndighed.
Alle sager afgøres ved almindeligt flertal.
Undtaget herfra er vedtægtsændringer som har
en speciel afstemningsprocedure som beskrevet i
§14.

§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
januar måned.
§ 9
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
senest 14 dage før dennes afholdelse.
Indkaldelsen kan ske via e-mail og
offentliggørelse på klubbens hjemmeside.
Sammen med indkaldelsen skal dagsorden
bekendtgøres.
Denne
-

skal mindst indeholde:
Valg af dirigent og referent.
Beretning.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelse

Desuden udsendes bestyrelsens egne forslag.
§ 10
Indkomne forslag offentliggøres på klubbens
hjemmeside og udsendes til medlemmerne via
email.
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være præsidenten i
hænde senest 6 dage før afholdelse af
generalforsamlingen.
§ 11
Ved afstemning har hvert medlem en stemme.

Stemmeafgivning via fuldmagt er tilladt.
§ 12
Beslutninger taget på generalforsamlingen
optages til referat.
Dette godkendes efterfølgende af bestyrelse og
dirigent.
Referatet skal offentliggøres på klubbens
hjemmeside, ligesom det fremsendes via e-mail
til medlemmerne.
§ 13
Ekstraordinær generalforsamling
Der kan indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, hvis bestyrelsen skønner det
nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af
medlemmerne kræver dette.
Indkaldelse skal udsendes inden 2 uger og
afholdelse skal ske inden 4 uger fra
anmodningen er modtaget.
Indkaldelsen skal indeholde: tid, sted, emne og
relevante bilag. Denne udsendes med e-mail og
offentliggøres på klubbens hjemmeside.
§ 14
Vedtægter og vedtægtsændringer
Vedtægter eller tillæg til vedtægter kan ikke
vedtages, ændres eller ophæves, medmindre
2/3 af de afgivne stemmer er for en vedtagelse,
ændring eller ophævelse. Opnås dette flertal
ikke, kan der indkaldes til ny generalforsamling,
hvor spørgsmålet da kan afgøres ved almindeligt
flertal.

Den nye generalforsamling skal afholdes senest
en måned efter.
§ 15
Almindelige bestemmelser
Medlemmerne skal selv foretage ændringer af
navn, adresse, email adresser og telefonnummer
på hjemmesiden.
§ 16
Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen skal ske på en
generalforsamling enten ordinær eller
ekstraordinær.
Opløsning vedtages som vedtægtsændringer
angivet i § 14.
Forsamlingen bestemmer ved opløsningen, med
almindeligt flertal, hvorledes eventuelle værdier i
foreningen fordeles.
Således enstemmigt vedtaget ved generalforsamlingen januar
2016.

