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§ 1 Foreningens navn er Morsø Moto Cross Klub forkortet MMCK.
Foreningen er hjemmehørende i Morsø Kommune.
§ 2 Foreningens formål er at samle alle motorkørere og motorinteresserede
i en forening, at udvikle børn og unge, at varetage fælles interesser og at
arbejde for hensynsfuld kørsel samt sportslige konkurrencer.
§ 3 Foreningen er medlem af Danmarks Motor Union og derigennem Dansk
Idrætsforbund. Foreningen er dermed underlagt disses love og bestemmelser.
§ 4 Som medlem kan optages enhver motorkører eller motorinteresseret,når
bestyrelsen skønner, at der ikke er nogen hindring for optagelse.
§ 5 Medlemskontingent betales forud. Kontingent for året opkræves og betales
første uge i Januar. Kontingent fastsættes for et år ad gangen, dette sker på
den ordinære generalforsamling. Hertil kommer det til enhver tid gældende
beløb som pr. medlem skal indbetales til DMU. Bestyrelsen kan til enhver tid
hæve kontingentet for enkelte eller alle kontingentgrupper og kræve dette
indbetalt, hvis der i løbet af en kontingentperiode sker stigninger i det beløb der
skal indbetales til DMU. Kontingent opkræves af kassereren eller en af ham
udpeget person, på kassererens ansvar.
§ 6 Udmeldelse skal ske inden den 15. Januar, på grund af reglen om
kontingent restance. Hvis kontingent ikke er betalt rettidig, kan bestyrelsen
ekskludere vedkommende medlem. Ingen, der er ekskluderet på grund af
kontingent restance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før
vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, herunder også et
bestyrelsesmedlem af foreningen, hvis 4 ud af bestyrelsen stemmer derfor. Det
skal dog findes godt gjort, at vedkommende har forbrudt sig mod klubben, eller
har udvist usportslig eller ukammeratlig optræden. Vedkommende medlem kan
dog indanke sagen for førstkommende generalforsamling, hvis afgørelse er
endeligt. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver et flertal på
2/3 af de afgivne stemmer. Et medlem der er ekskluderet af
generalforsamlingen kan kun optages igen på en ny generalforsamling med
samme majoritet.
§ 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære
generalforsamling, der afholdes hver år i Februar måned, indkaldes med mindst
21 dages varsel, ved brev, kort, MMCK´s hjemmeside eller Morsø Folkeblad.
Indkaldelsen skal angive dagsorden. Eventuelle forslag som ønskes behandlet
på general forsamlingen skal være formanden i hænde, senest 14 dage før
generalforsamlingen. Alle forslag skal være skriftlige, og forslagsstilleren skal
være tilstede på generalforsamlingen enten personligt eller ved stedfortræder.
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§ 8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende
punkter.
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Udvalgenes beretninger
4 Fremlæggelse af regnskab
5 Fastsættelse af kontingent
6 Indkomne forslag
7 Valg/udpegning af kernegruppe til alle udvalg
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer
9 Valg af 1. suppleant til bestyrelsen
10 Valg af 2. suppleant til bestyrelsen
11 Valg af revisor
12 Eventuelt
§ 9 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen, men skal være medlem af klubben. Generalforsamlingens
beslutninger træffes ved simpelt flertal, undtaget dog § 6, § 14 og § 15. Kun
medlemmer af Morsø Moto Cross Klub har stemmeret. Dirigenten bestemmer
afstemningsmåden, dog skal, på begæring fra mindst 1 medlem, afstemning og
valg foregå skriftlig. Generalforsamlingens beslutninger føres til protokols, og
underskrives af dirigent og bestyrelse. Formandens og udvalgenes skriftlige
beretninger, samt referat fra den afholdte generalforsamling skal på forlangende
tilsendes Morsø Kommune.
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom til
bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1
måned efter at begæring er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det
emne der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske på normal vis.
§11 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i
alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter
foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af formand, næstformand og
yderligere 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår med skiftevis
3 og 4 personer hvert år. Der bør dog være mindst 1 kører i bestyrelsen. Hvis et
bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen uden for tur, indkaldes suppleant til
afløsning indtil førstkommende generalforsamling, hvor der så vælges nyt
bestyrelsesmedlem for resten af det afgåede medlems periode. Som hjælp og
støtte for bestyrelsen, vælges/udpeges der, så vidt muligt en kernegruppe til
hvert af følgende udvalg. Maxibane, Microbane, Løb, Kiosk, Pr, Sponsor,
Vedligehold og Klubfest. Valget sker for et år ad gangen.
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§ 12 Den ny bestyrelse tiltræder på generalforsamling, og første
bestyrelsesmøde skal afholdes inden 14 dage efter generalforsamlingen, hvor
bestyrelsen konstituerer sig. Den ny bestyrelses sammensætning, med
adresser og telefonnumre tilsendes Morsø Kommune. Bestyrelsen fastsætter
selv sin forretningsorden, dog skal den indeholde de punkter
generalforsamlingen har vedtaget. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når
mindst 4 af dens medlemmer er tilstede, hvoriblandt formanden eller
næstformanden, er tilstede. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger
føres protokol, som offentliggøres, for klubbens medlemmer på den del af
klubbens hjemmeside hvor der kun er adgang for medlemmer. Dog undlades
personsager.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Foreningen tegnes
af formanden, ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel
formand som kasserer. Bestyrelsen er bemyndiget til økonomiske dispositioner.
Evt. optagelse af lån, kassekredit og lignende, samt køb og salg af fast ejendom
skal ·godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen underskriver kun som
ansvarlig bestyrelse, ikke som privatpersoner. Hverken bestyrelse eller
medlemmer hæfter for foreningens gæld.
§ 13 Foreningens regnskabsår er fra den 1.-1. til 31.-12. På generalforsamling
forelægges driftsregnskabet, som skal være underskrevet af revisorerne,
kassereren samt samtlige bestyrelsesmedlemmer fra regnskabsåret. Til
gennemgang af foreningens regnskab vælges 2 kritiske revisorer, som ikke må
have økonomiske interesser i foreningen. Revisorerne vælges af
generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og afgår med skiftevis 1 og 1 person
hvert år.
§ 14 Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 15 Opløsning af foreningen kan kun ske på en dertil indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Denne er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 1/2 af
foreningens medlemmer er tilstede, og der skal være mindst 3/4 af de afgivne
stemmer for opløsningen. Hvis ikke generalforsamlingen er beslutningsdygtig,
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning
kan foretages med 3/4 majoritet uanset antal tilstedeværende medlemmer. På
generalforsamlingen skal der træffes beslutning om hvad der skal ske med
foreningens eventuelle aktiver. Afstemning ved simpel flertal. Dog skal evt.
formue anvendes til almen nyttige formål i lokalområdet.
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Denne udgave af MMCK’s love og vedtægter er revideret og trykt
den 26. Februar 2014, og erstatter alle tidligere udgaver.
MMCK
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