VEDTÆGTER
for
HORSENS AUTOMOBIL & MOTOR KLUB
STIFTET 1921
§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED
Klubbens navn er HORSENS AUTOMOBIL & MOTOR KLUB (HAMK), og er
hjemmehørende i Horsens Kommune
§ 2 TILSLUTNING TIL ANDRE ORGANISATIONER
Klubben er tilsluttet DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION, (DASU), og forpligter sig til
at overholde unionens vedtægter og administrative bestemmelser.
§ 3 FORMÅL
Klubbens formål er at fremme automobilsporten, at afholde kurser og foredrag, i
samarbejde med DASU at varetage medlemmernes automobilsportslige interesser,
samt derudover at arrangere selskabelige sammenkomster til fremme af
kammeratskabet mellem medlemmerne.
§ 4 MEDLEMMER
Stk. A - hvem kan optages
Enhver der ønsker at dyrke automobilsport, herunder beslægtede aktiviteter eller
nærer interesse for automobilsportens fremme i Danmark, kan optages som medlem
af klubben.
Stk. B - indmeldelse
Anmodning om indmeldelse i klubben skal ske til klubbens kasserer, klubbens
hjemmeside eller via DASU’s hjemmeside. Indmeldelsen er gældende fra den dag
kontingentet er indbetalt til kassereren.
Stk. C - godkendelse
Optagelse af nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen med almindelig
stemmeflerhed. Bestyrelsen er ikke pligtig til at oplyse grunden til en eventuel
afvisning af en ansøger. Nægter bestyrelsen at optage en ansøger, er vedkommende
berettiget til at forelægge sin ansøgning om optagelse på den førstkommende
ordinære generalforsamling, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, om ansøgeren
kan optages.

Stk. D – udmeldelse
Alle medlemmer udmeldes den 31.12
Stk. E - hvem kan ikke optages
En person kan ikke blive optaget som medlem, medmindre den pågældende har
betalt skyldigt kontingent eller anden gæld til andre klubber, landsunionen, eller
organisationer med hvilke, landsunionen har indgået særlige aftaler. En person kan
ikke blive optaget som medlem, såfremt den pågældende er ekskluderet som
medlem af en anden klub under landsunionen, medmindre det godkendes af
landsunionens repræsentantskab efter de til enhver tid gældende regler herfor.
Skulle dette ske, vil vedkommende straks blive slettet, og kan ikke genoptages, før
forholdet til den tidligere union/forening/klub er bragt i orden. Det indbetalte
kontingent tilbagebetales ikke.
Stk. F - forpligtelser
Medlemmerne er forpligtiget til ved hensynsfuld optræden i trafikken, at hævde
klubbens omdømme.
Medlemmerne er ligeledes forpligtiget til at meddele kassereren adresseændring og
mailadresse, straks denne er sket.

§ 5 EKSKLUSION
Stk. A - hvem kan ekskluderes
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, dersom vedkommende har pådraget sig bøde
til det offentlige for hensynsløs kørsel.
Bestyrelsen kan ligeledes ekskludere et medlem, der skønnes at modarbejde eller på
anden måde skade klubbens omdømme og virke.
Stk. B - hvornår er den effektiv
Eksklusion af et medlem er effektiv fra det tidspunkt, beslutningen er meddelt det
pågældende medlem.

Stk. C - ankemulighed
Et ekskluderet medlem har ret til at indanke eksklusionen til endelig afgørelse på den
førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen behandler
eksklusionssager som et særligt punkt umiddelbart efter generalforsamlingens punkt
2.

§ 6 KONTINGENT
Stk. A - periode og indhold
Kontingentet er et årskontingent for perioden 1. januar til 31. december. I
kontingentet er inkluderet klubbens kontingent pr. medlem til DASU.
Stk. B - størrelse
Kontingentets størrelse sammensættes af klubbens afgift til DASU samt et kontingent
til HAMK der fastsættes på den ordinære generalforsamling, minimum kr. 200,-.
Stk C – særlige forhold
Bestyrelsen kan efter kassererens indstilling bevilge nedsat kontingent, hvor særlige
forhold måtte tale for det.
Stk D - kontingentfri
Bestyrelsen og æresmedlemmer er kontingentfri.
Stk E - opkrævning
Kontingentet opkræves på forfaldsdagen den 1. januar.

§ 7 REGNSKAB, ØKONOMI OG ØKONOMISK ANSVAR
Stk. A – regnskabsår .
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Stk. B - regnskab
Regnskabet skal føres selvstændigt for hver enkelt af de i »§ 8 stk. j« oprettede
udvalg med alle indtægter og udgifter ført på 5 særskilte konti af hovedkassen.

De 5 konti er:
1) Hovedkassen
2) R-udvalget
3) O-udvalget
4) B-udvalget
5) MRC-udvalget
Stk. C - revidering af regnskab.
Revidering af regnskabet foretages af 2 revisorer, valgt blandt klubbens medlemmer
på den sidste ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen vælger tillige en revisorsuppleant.
I løbet af januar skal det af bestyrelsen afsluttede regnskab for det forløbne
regnskabsår være indstillet klubbens revisorer, der skal tilbagelevere det reviderede
regnskab med revisor-påtegning inden udgangen af januar.
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse på den først kommende
ordinære generalforsamling.
Stk. D - budget
Bestyrelsen fastlægger i januar et samlet budgetforslag til godkendelse på den først
kommende ordinære generalforsamling.
Stk. E - økonomisk ansvar
Klubben hæfter med hele sin formue for opfyldelsen af de på klubben påhvilede
gældsforpligtelser. De enkelte medlemmer kan ikke gøres ansvarlig for nogen af
klubbens påhvilede gældsforpligtelser.
Stk. F - tegning af klubben
Klubben tegnes økonomisk af kassereren.
Over for Horsens Kommune tegnes klubben af formanden og/eller kassereren.
Stk. G - opbevaring af klubbens midler
Klubbens midler skal opbevares i anerkendt pengeinstitut. Større beløb kan sættes i
obligationer.

§ 8 BESTYRELSEN
stk. A - sammensætning
Klubben ledes af en bestyrelse på 6-10 medlemmer. Formand, kasserer, 4
bestyrelsesmedlemmer og 0-4 grenudvalgsformænd.
Formands- og kassererposten må ikke varetages af samme person.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til næstformands- og
sekretærposten.
Stk. B - valgbarhed
Et medlem, der også er medlem af bestyrelse eller udvalg i en anden klub under
DASU, kan ikke være medlem i bestyrelsen.
Stk. C - valg
Formand og kasserer vælges særskilt på den ordinære generalforsamling.
De 4 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes på den ordinære generalforsamling.
Grenudvalgsformænd vælges på grenudvalgsmøder, der afholdes i perioden 1.
november til 15. januar.
Genvalg kan finde sted.
Stk. D - suppleanter
Udtræder i årets løb noget medlem af bestyrelsen kan denne supplere sig selv indtil
førstkommende generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem indvælges i den
udtrådtes valgperiode jvf. § 8 stk. e.
Stk. E - valgperioder
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år i lige år. Kasserer og 2
bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år i ulige år. Grenudvalgsformænd vælges for 1
år.
Stk. F- klubbens ledelse
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse, og skal i enhver henseende handle som
god forretningsskik tilsiger. Ved etablering af forretningsforbindelse af væsentlige
eller ikke nærmere afgrænset omfang, skal bestyrelsen udtrykkeligt sikre sig, at
medkontrahenten er orienteret om klubbens vedtægter, herunder navnlig
bestemmelse i § 7 stk. e.

Stk. G - forretningsudvalg
Det administrative arbejde inden for klubben forestås af et forretningsudvalg, der
består af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle større beslutninger kan
kun træffes af en beslutningsdygtig bestyrelse.
Stk. H - møder
Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang i kvartalet, og i øvrigt så ofte
formanden finder det fornødent, - eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer
det.
Sekretæren fører protokol over møderne. Alle klubbens medlemmer har adgang til at
gennemse denne protokol hos sekretæren.
Stk. I - afstemning
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 5 medlemmer er tilstede,
heriblandt formand eller næstformand, og indkaldelse til alle bestyrelsesmedlemmer
har fundet sted med 8 dages varsel.
Alle beslutninger sker ved almindelig majoritet. I tilfælde af stemmelighed er
formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende.
Stk. J - udvalg
Arbejdet inden for de i klubben optagne sportsgrene, kan varetages af nedennævnte
selvstændige udvalg, hvis der er aktiviteter i de enkelte grene, der taler herfor:
• R-udvalg
• O-udvalg
• B-udvalg
• MRC-udvalg
De selvstændige udvalg arbejder efter den til enhver tid af generalforsamlingen
udstukne forretningsorden.
Medlemmer med licens i flere udvalgs regi registreres hvor de er mest aktive, men
har møde, tale- og stemmeret under de udvalg de i øvrigt har sportslig tilknytning til.
Øvrige sportsgrenes interesser varetages af bestyrelsen.
Medlemmer uden nuværende sportslig tilknytning og æresmedlemmer registreres
alene i klubben.

Stk. K - øvrige udvalg
Den valgte bestyrelse nedsætter de udvalg, den måtte finde nødvendigt. I hvert
udvalg skal mindst 1 fra bestyrelsen have sæde.
Stk. L - udnævnelser
Bestyrelsen kan udnævne protektorer og æresmedlemmer. Æresmedlemmer har
samme rettigheder som andre medlemmer.

§ 9 GENERALFORSAMLINGEN
Stk. A - tidspunkt
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden februar måneds udgang.
Stk. B - indkaldelse
Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel (poststemplets
dato) enten ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside eller ved skriftlig
meddelelse til hvert medlem, eller på mail til alle medlemmer.
Stk. C - dagsorden
Dagsorden skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Generalforsamlingens dagsorden er:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning og herunder de af bestyrelsen nedsatte udvalg og de i §
8 stk. J nævnte udvalg evt. eksklusionsafgørelser iflg. § 5 stk. C.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget
5. Fastsættelse af medlemskontingent fra 1. januar næste år.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Forslag fra medlemmerne.
8. Valg af formand eller kasserer.

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
10.Meddelelse om de iflg. § 8 stk. j valgte udvalgsformænd
11.Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.
12.Eventuelt.
Alle lovforslag til behandling på generalforsamlingen skal være anført med titel
i dagsorden. De medlemmer der måtte ønske at gennemlæse de på
dagsordenen anførte lovforslag, kan afhente disse hos sekretæren.
Stk. D - protokol
Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forløb. Protokollen
underskrives af dirigenten.
Stk. E - beslutningsdygtig
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender og
er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal, undtagen ved opløsning af
klubben.
Stk. F 1 - afstemning generelt
Valg og forslag, der ikke angår vedtægtsændringer, eksklusion og klubbens opløsning
afgøres ved simpel majoritet.
Hvert medlem har ved afstemningen 1 stemme. Et medlem kan afgive stemme for et
andet medlem ved dettes skriftlige fuldmagt, som skal godkendes af dirigenten.
Intet medlem kan benytte mere end 1 fuldmagt. Alle stemmeafgivninger er skriftlige,
dersom blot 1 medlem ønsker det.
Stk. F 2 - ændring af klubbens vedtægter
Forslag til ændring af klubbens vedtægter kræver en majoritet på 2/3 af de på
generalforsamlingen afgivne stemmer.
Stk. F3 – valg til bestyrelsen
Enhver der opstiller til bestyrelsen skal i forvejen være medlem af klubben. Ved valg
til bestyrelsen skal hvert stemmeafgivende medlem afgive lige så mange stemmer,
som der er personer der skal vælges.

Ikke tilstedeværende medlemmer kan kun vælges, dersom der hos dirigenten
foreligger en skriftlig erklæring fra vedkommende, der viser villighed til at modtage
valg.
Stk. F 4 - eksklusion
Et ekskluderet medlem har ret til at være til stede under punkt 2 på
generalforsamlingen, hvor eksklusionen behandles. Under dette har vedkommende
taleret, men ikke stemmeret.
Hvis en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for en
eksklusion, er denne endelig afgjort.
Stk. F 5 - opløsning af klubben
Forslag til klubbens opløsning kræver en majoritet på 2/3 af de på
generalforsamlingen afgivne stemmer, hvilke 2/3 skal udgøre mindst halvdelen af
klubbens medlemmer.
Er der afgivet 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, men de 2/3 ikke udgør
halvdelen af klubbens medlemstal, skal bestyrelsen senest 10 dage efter den
ordinære generalforsamlings afholdelse (poststemplets dato) indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden en måned efter den
ordinære generalforsamling. Her kan forslaget om klubbens opløsning vedtages med
2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antal fremmødte medlemmer.
Stk. G - forslag fra medlemmerne
Vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
sekretæren i hænde senest d. 1. februar.
Øvrige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 3 dage før dens afholdelse.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. A - tidspunkt
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller når mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt til bestyrelsen.
Kun medlemmer, der har været medlem af klubben mindst 1 år kan deltage i
anmodningen.

Stk. B 1 - indkaldelse
Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling foretages efter samme regler som
for en ordinær generalforsamling - § 9 stk. b.
Stk. B 2 - indkaldelse ved klubbens opløsning
Der kan indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling iflg. § 9 stk. f 5.
Stk. C - dagsorden
Dagsorden skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til
ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamlings dagsorden er:
1. Valg af dirigent, samt de forslag, der er årsag til begæring om ekstraordinær
generalforsamling. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles
spørgsmål, der er angivet i dagsordenen.

Stk. D - forslag til behandling
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest sammen med den
fremsatte begæring.

§ 11 KLUBBENS OPLØSNING
Såfremt en ordinær og derefter en ekstraordinær generalforsamling beslutter at
klubben skal opløses, skal klubbens formue tilfalde en eller flere institutioner med et
almennyttigt formål, fortrinsvis inden for automobilsport eller færdselssikkerhed
efter den afsluttende generalforsamlings afgørelse.
Klubbens arkiv skal tilbydes Dansk Automobil Sports Union eller en anden
interesseret organisation.

Ovenstående vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling den 21.
februar 2018
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