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                                                                                                       § 14. 

Ordinære gnf’er indkaldes ved brev til medlemmerne eller ved elektronisk post, d.v.s. en mail til den mail adresse, det enkelte 

medlem har meddelt til klubbens administration. Det skal ske med mindst 14 dages varsel. Endvidere vil afholdelse af den ordi-

nære gnf fremgå af klubbens blad DMK NYT. Ekstraordinær gnf indkaldes med 14 dages varsel efter samme regler som  ordi-

nære. 

                                 § 15. 

Forslag, der ønskes behandlet på en gnf, skal være indleveret til bestyrelsen mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, 

medens forslag vedrørende lovændringer må være bestyrelsen i hænde mindst 3 uger før gnf afholdes. Ethvert medlem har ret til 

med sit navns underskrift for bestyrelsen at fremsætte forslag vedrørende klubben og dens drift.                                                             

                               

         § 16. 

Dirigenten afgør, hvorledes stemmeafgivningen skal foregå. Dog er stemmeafgivningen altid skriftlig, når 10 medlemmer stem-

mer herfor, samt ved lovændringer, vedtagelse af klubbens opløsning eller ved afgørelser i henhold til § 7. 

                                 

         § 17. 

Stemmeretten på gnf udøves ved personlig fremmøde, dog kan fraværende medlemmer bemyndige et andet medlem til at stemme 

for sig ved skriftlig fuldmagt, men et medlem kan på den måde dog kun stemme for én fraværende. 

                                

         § 18. 

Medlemmer skal være optaget i klubben mindst 3 måneder før en gnf for at have stemmeret. 

                                

         § 19. 

Ekstraordinær gnf kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 15 medlemmer begærer det overfor bestyrel-

sen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. 

                                         

         § 20. 

Ved en eventuel opløsning af klubben afgives klubbens formue og ejendele i veldædigt øjemed til fordel for et af gnf valgt for-

hold, eksempelvis en motorsportsklub, en anden klub eller for eksempel en form for afskedsfest. Opløsning af klubben kan kun 

ske jævnfør retningslinierne i § 12. 

 

Således vedtaget på Dansk Motor Klubs ekstraordinære generalforsamling tirsdag, den 13. december 2011. 



                   § 1. 

Klubbens navn er ”Dansk Motor Klub”, og dens hjemsted og værneting er København. 

            

                  § 2. 

 
Klubbens formål er: 
  • At fremme interessen for motorsporten 
  • At højne og styrke kammeratskabet blandt klubbens medlemmer 
  • I øvrigt på alle tænkelige områder at varetage medlemmernes interesse, sporten vedrørende 
            

                  § 3. 

 
Som medlem af klubben kan optages enhver uberygtet herre, der er fyldt 18 år, og som proponeres til optagelse af mindst 2 af 
klubbens medlemmer, hvorefter bestyrelsen træffer den endelige afgørelse ved simpel stemmeflerhed, dog må mindst halvdelen 
af bestyrelsens medlemmer deltage i afstemningen. 
Almindelige medlemmer: Disse skal ved optagelsen være ejere og/eller brugere af motorvogn eller motorcykel og er stemmebe-

rettigede og valgbare til bestyrelsen. 

Æresmedlemmer: Disse har samme rettigheder som almindelige medlemmer, men svarer intet kontingent.  

           

                  § 4. 

 
Ethvert medlem erholder et eksemplar af klubbens love samt et emblem, der kun må bæres af klubbens medlemmer, og som 
tilbageleveres ved eventuel udmeldelse. Emblem skal altid bæres ved klubbens sammenkomster etc. Udeladelse heraf medfører i 
hvert enkelt tilfælde en bøde. 
          

                  § 5. 

 
Ved indmeldelse betales et indskud svarende til et års kontingent. Sker optagelse af et medlem efter 1. maj, betales der halvt 
kontingent. Endvidere betales der for et emblem en sum, der hvert år fastsættes af bestyrelsen. 
Klubbens regnskabsår løber fra 1. september til 31. august. Kontingentet er forfaldent 1. november. Er kontingentet ikke indbe-
talt 2 måneder fra 1. november kan et medlem slettes af medlemslisten efter bestyrelsens afgørelse, og kan først indtræde i klub-
ben igen imod betaling af kontingentet plus en bøde. 
Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling (senere defineret som gnf), der finder sted ved klubbens samling i ok-
tober måned. 
                 

                  § 6. 

 
Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt til bestyrelsen og senest den 31. december. 
          

                  § 7. 

 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når den finder tilstrækkelig anledning dertil, dog har vedkommende ret til under iagtta-
gelse af nærværende love §§ 14 og 15 at fordre sagen indanket til afgørelse på en gnf, til hvilken vedkommende da har adgang, 
og hvor sagen afgøres ved simpel majoritet.  
                                                                                

                  § 8. 

 
Til deltagelse i klubture og sammenkomster kan bestyrelsen tillade medlemmer at medtage gæster, ligesom bestyrelsen har ret 
til at indbyde andre klubber til deltagelse i klubbens udflugter, sammenkomster og sportsforanstaltninger. 

               § 9. 
 
Klubben ledes af en bestyrelse. Formanden vælges af generalforsamlingen og fungerer som de øvrige bestyrelsesmedlemmer i 
2 år af gangen. Bestyrelsen fordeler selv poster som næstformand, kasserer, sekretær, ansvarlig for DMK NYT, ansvarlig for 
arrangementer, ansvarlig for kontakten til motorsporten m.m. Antallet af bestyrelsesmedlemmer er maximalt 6.  Det tilstræ-
bes, at 3 medlemmer hvert år er på valg. Bestyrelsen kan frit supplere sig selv i løbet af en sæson, såfremt antallet af medlem-
mer er under det maximale, d.v.s. under 6 medlemmer. 
 

               § 10. 
 
Bestyrelsen er i sine handlinger ansvarlig over for gnf og repræsenterer med bindende virkning klubben over for tredjemand, 
ligesom den indkasserer de med klubbens drift forbundne indtægter og er berettiget til at afholde alle klubbens forefaldne ud-
gifter. 
 

                         § 11. 
 
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Mødet er beslutningsdygtigt, når 
mindst 4 medlemmer er til stede, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget eller i hans fravær næstfor-
mandens stemme udslaget. 
 
Bestyrelsen har til enhver tid ret til at nedsætte udvalg, når den finder dette fornødent. Bestyrelsen er ulønnet, men har ret til 
at antage lønnet medhjælp, når den finder det fornødent. 
 

                 § 12. 
 
Gnf er klubbens højeste myndighed, kun den kan give, forandre, ophæve og autentisk fortolke lovene. Den er beslutningsdyg-
tig uden hensyn til mødendes antal undtagen ved lovændringer, hvor der kræves en tilstedeværelse af halvdelen af klubbens 
stemmeberettigede medlemmer, og to tredjedele af disse kræves i majoritet for vedtagelse. Ved afgørelser eller vedtagelser ved-
rørende klubbens opløsning kræves tilstedeværelse af to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer og kræves da 
ligeledes en majoritet af to tredjedele for vedtagelse. 
 
Er derfor en sådan ordinær eller ekstraordinær gnf i henhold hertil ikke beslutningsdygtig, kan der da i henhold til lovene 
indvarsles en ny ekstraordinær gnf, der da er beslutningsdygtig ved simpel stemmeflerhed og uden hensyn til de mødendes 
antal. 
 
Alle ændringer af Dansk Motor Klubs formuesammensætning kan kun besluttes på en generalforsamling med simpelt flertal. 
Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at købe / sælge. 
 

              § 13. 
 
Klubbens ordinære gnf afholdes hvert år i tidsrummet 1. oktober til 30. november med følgende dagorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Meddelelse af regnskabet, for hvilket der skal gives decharge 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af formand 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
8. Valg af 2 revisorer 
9. Valg af revisorsuppleant 
10. Eventuelt 
 
Gnf ledes af en dirigent, der vælges ved simpel stemmeflerhed. 


