
 

LOVE 

For 

Kjellerup og Omegns Motorklubs Støtteforening 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED 

Foreningens navn er Kjellerup og Omegns Motorklubs Støtteforening (KOMS) 
Foreningens hjemmeværneting er Kjellerup. 
 

§ 2. FORMÅL 

Foreningens formål er: 
Gennem bidrag af såvel arbejdsmæssig som økonomisk karakter at: Støtte det færdselssikkerhedsfremmende 
arbejde i Danmark. 
Støtte arrangementer, der sigter at uddanne bilister og andre motorkørende til bedre at kunne klare uventede 
situationer i trafikken. 
Støtte uddannelse af leder indenfor motorsporten med henblik på ovenstående. 
Støtte eller udgive publikatoner af oplysende art primært omkring trafik- og motorsportsforhold. 
Støtte aktive yngre motorsportsudøvere fortrinsvis på kollektiv basis. 
 

§ 3. MEDLEMMER 

Som medlemmer optages personer, der nærer interesse for de i § 2 nævnte formål. 

§ 4. KONTINGENT 

Det årlige kontingent til foreningen fastsættes af den ordinære generalforsamling. Der kan fastsættes forskellige 

kontingenter for forskellige medlemsgrupper. 

§ 5. UDMELDELSE OG EKSKLUTION 

Medlemmer, der ikke senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb har betalt kontingent for året betragtes som 

udmeldt. 

Ønsker et medlem på anden måde at udtræde skal dette skriftligt meddeles foreningens formand. 

Bestyrelsen kan med almindeligt flertal beslutte at ekskludere et medlem såfremt man er overbevist om at 

denne modarbejder foreningens interesser. 

 

§ 6. LEDELSE OG ADMINISTRATION 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der har ansvaret for foreningens økonomi og 

foreningsarbejdets planlægning og udførelse, samt for at foreningens love og generalforsamlings beslutninger 

overholdes.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv, men skal have mindst formand, kasserer og sekretær. Evt. kan de to 

sidstnævnte funktioner udføres af samme person, der da benævnes forretningsfører. 

Valgperiode er 2 år. Første gang afgår dog 3 medlemmer efter 1 år. 

I tilfælde af afstemninger, hvor stemmelighed opstår, er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen er kontingentfri. 



 

 

§ 7. REGNSKABSPERIODE 

Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. 

 

§ 8. GENERALFORSAMLING 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Ordinær generalforsamling afholdes hver år efter bestyrelsens beslutning senest 4 måneder efter 

regnskabsårets udløb. 

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 10 dages varsel i egnens lokale dag- eller ugeblad, eller ved 

skriftlig meddelelse til medlemmerne. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

Dagorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse af revideret driftsregnskab og status. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen. 

7. Valg af mindst 1, højest 3 revisorer. 

8. Eventuelt. 

 

Valgbar er, og stemmeret har enhver, der er medlem af foreningen og/eller Kjellerup og Omegns Motorklub. 

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et tilstedeværende medlem begærer skriftlig afstemning. 

Aller personvalg skal dog foregå ved skriftlig afstemning. 

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller såfremt mindst 

1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring herom. 

 

§ 9. LOVÆNDRINGER 
 

Lovændringer kan kun vedtages på en lovlig indvarslet generalforsamling, og skal vedtages med mindst 2/3 af 

de fremmødte stemmeberettigede. 

 

§ 10. OPLØSNING 
 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en lovlig indvarslet generalforsamling, og skal vedtages med 

mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer, eller med mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, som skal foregå med mindst 

14 dages mellemrum.; 

Bestemmelse om anvendelse af foreningens formue træffes af den opløsende generalforsamling under 

hensyntagende til foreningens formålsparagraf. 

Såfremt foreningen skulle være insolvent hæfter hvert medlem for et beløb, der svarer til det sidst opkrævede 

årskontingent, dog kan intet medlem hæfte for et beløb, der overstiger kr. 100,00. 

 

 

-000- 

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Kjellerup den 19. november 1982. 

Ændret på generalforsamling 19. november 2011. 


