LOVE
For
Kjellerup og Omegns Motorklub
§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Klubbens navn er Kjellerup og Omegns Motorklub. Forkortes KOM.
Klubben er tilsluttet Dansk Automobil Sports Union (DASU).
Klubben er via DASU tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
Klubben har hjemsted i Kjellerup

§ 2. FORMÅL
Klubbens formål er:







At fremme motorsporten, at arbejde for hensynsfuld kørsel, større kendskab til færdselsloven, samt at
vække den motorkørendes interesse for større færdselssikkerhed.
At arrangere møder med instruktive og belærende foredrag, film og lignende om motorsport og
trafikproblemer.
At forhandle med offentlige myndigheder og foreninger med flere til gavn for medlemmerne.
At drive motorsport og afholde instruktionskurser i forbindelse hermed, samt at skabe større forståelse
og sympati for motorsport som helhed.
At arrangere selskabelige sammenkomster mv.
At samarbejde med andre motorklubber direkte og gennem medlemskab af motorsportsorganisationer.

§ 3. MEDLEMMER
Enhver, der nærer interesse for motorsport, kan optages i klubben. Dog kan optagelse nægtes, såfremt et flertal
indenfor bestyrelsen stemmer derfor. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling.

§ 4. KONTINGENT
Det årlige klubkontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales forud for et år ad
gangen, at regne fra 1. januar til 31. december. Restancefristen fastsættes til 1. marts, men intet medlem kan få
udstedt licens forinden kontingentet er betalt. Udover klubkontingent betaler aktive medlemmer den til enhver tid
aktuelle pris for licenser og unionsblade. Bestyrelsesmedlemmer, æresmedlemmer, licensmand, redaktør og
trykker er klubkontingentfri.

§ 5. UDMELDELSE OG EKSKLUTION
Udmeldelse af klubben skal ske senest en måned før regnskabsåret udløb (se § 7), og skriftligt tilsendes
klubbens formand. Et medlem kan sættes i karantæne eller udelukkes af klubben efter bestyrelses
bestemmelse, når vedkommende ved hensynsløs kørsel eller ukorrekt optræden overtræder almindelige
gældende lov og politiforskrifter, eller de særlige regler for motorsport. Eksklusion kan indankes for en
generalforsamling, medens karantæne alene afgøres af bestyrelsen.

§ 6. LEDELSE OG ADMINISTRATION
Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer
sig selv. Bestyrelsen har ansvaret for klubbens økonomi, for klubarbejdets planlægning og forsvarlige udførelse
samt for, at klubbens love og generalforsamlings beslutninger overholdes. Planlægning af klubbens
motorsportsaktiviteter, herunder klubmesterskaber.
Æresmedlemmer udpeges af bestyrelsen.
Formanden har ledelsen i alle af bestyrelsens nedsatte udvalg, men har dog ret til, i samråd med den øvrige
bestyrelse, at udpege andre bestyrelsesmedlemmer til formænd for de pågældende udvalg.
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer
begærer det. Mødet er beslutningsdygtigt, når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed
er formandens, og i dennes fravær næstformanden stemme afgørende.
Formanden har ret til, i lighed med de valgte revisorer, at kontrollere klubbens regnskabsføring og midler.
Den af bestyrelsen valgte kasserer varetager følgende funktioner:
 Fører en af bestyrelsen godkendt kassebog over klubbens indtægter og udgifter
 Andre opgaver, der efter bestyrelsens skøn påhviler klubbens kasserer.
Klubbens kapital skal i videst mulig omfang indsættes i pengeinstitut, eller på anden betryggende måde sikres.
Bestyrelsen kan til enhver tid forlange en oversigt over klubbens indtægter og udgifter samt de likvide midlers
fordeling. Endvidere skal de valgte revisorer have uhindret adgang til at kontrollere regnskabsbøger og midler
og påse, at medlemsprotokollen er ført ajour.
Den af bestyrelsen valgte sekretær varetager følgende funktioner:
 Fører protokol over klubbens virke.
 Andre opgaver, der efter bestyrelsens skøn påhviler klubbens sekretær.

§ 7. REGNSKABSÅR
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§ 8. VALG AF LEDELSE
Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling, Valgene gælder for 2 år.
Bestyrelsen vælger 2 suppleanter blandt medlemmerne gældende for 1 år.

§ 9. GENERALFORSAMLING
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 10
dages varsel som skriftlig elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før
generalforsamlingens afholdelse, dog skal forslag til lovændringer være indsendt senest den 1. december.
Indkaldelsen skal angive dagsordenen, der altid skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingenter
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et tilstedeværende medlem forlanger skriftlig afstemning.
Ved valg af bestyrelse skal afstemningerne dog være skriftlige. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Medlemmer, der er i restance til klubben, har ikke
stemmeret på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen skønner
det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

§ 10. LOVÆNDRINGER
Lovændringer kan kun vedtages på en lovlig indvarslet generalforsamling, og skal vedtages med mindst 2/3 af
de afgivne stemmer.

§ 11. OPLØSNING
Opløsning af Kjellerup og Omegns Motorklub kan kun finde sted på en i sammen anledning lovlig indvarslet
generalforsamling, og skal vedtages med mindst 2/3 af det samlede antal medlemmer, eller med 2/3 af de
afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Bestemmelse om anvendelse af klubbens eventuelle formue træffes af den oplæsende generalforsamling. I
tilfælde af at klubben skulle være insolvent hæfter medlemmerne solidarisk med bestyrelsen, dog hæfter intet
medlem udover 50 kr.

Lovene vedtaget på generalforsamling tirsdag 20.oktober 1970.
Ændret på generalforsamling 15. november 1973.
Ændret på generalforsamling 15. januar 1981.
Ændret på generalforsamling 19. november 1982
Ændret på generalforsamling 29. november 2001.
Ændret på generalforsamling 24. november 2007.
Ændret på generalforsamling 19. november 2011.
Ændret på generalforsamling 17. januar 2015.
Ændret på generalforsamling 4. februar 2017.
Ændret på generalforsamling 24. februar 2018.
Ændret på generalforsamling 22. februar 2020.

