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VEDTÆGTER 

For 

MR2 Drivers Club Denmark 

 

 

§1 

Klubbens navn er MR2 Drivers Club Denmark 

 

§2 

Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskab til de af Toyota 

producerede MR2 biler. 

 

Bestyrelsen skal sørge for at levendegøre disse retningslinjer bl.a. på følgende måde: 

a) At udgive klubbladet MR2 med meddelelser af foreningsmæssig art 

samt oplysninger om MR2 bilerne. 

b) Eventuelt at afholde prøver og konkurrencer for MR2 biler. 

c) At søge at fremme og etablere venskabelige bånd mellem klubbens 

medlemmer og alle MR2 interesserede. 

 

§3 

Optagelse i klubben sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse. Som medlemmer 

kan optages personer, firmaer eller foreninger o. lign. som har interesse for, er ejer 

af, eller har regelmæssig adgang til en MR2. Opkrævning bliver udsendt med 

betalingsfrist pr. 1. nov. 

 

§4 

Udmeldelse skal ske skrifteligt til kasseren med mindst en måneds varsel til den 30. 

juni. 

Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen. 

Såfremt kontingent ikke betales rettidigt, udsendes én rykker, og såfremt der fortsat 

ikke indbetales inden 14 dage, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem. 

Bestyrelsens medlemmer og suppleanter er fritaget for kontingent. 
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§5 

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer som efter bestyrelsens opfattelse ikke har 

vist sig værdig som medlem, eller har overtrådt klubbens regler.  

En eksklusionsbeslutning kan altid kræves prøvet på førstkommende 

generalforsamling. 

 

§6 

Klubbens arbejde ledes af en bestyrelse på minimum 5 og maximum 7 medlemmer, 

der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. Der vælges desuden 

2 suppleanter for 1 år ad gangen.  

Formand og kasserer er på valg i henholdsvis lige og ulige år. Næstformand er på 

valg i ulige år. Valg af de 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer deles med 3 medlemmer 

på valg i lige år og 1 medlem på valg i ulige år.  

De to suppleanter vælges som 1. og 2. suppleant efter antal stemmer.  

Genvalg kan finde sted.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bliver en bestyrelsespost ledig, indtræder 1. 

suppleanten som medlem.  

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 

bestyrelsesmedlemmer kræver det. Udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder 

afholdes af klubben. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer 

er til stede. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.  

Sekretæren fører protokol over møderne. 
 

§7 

Klubbens regnskabsår løber fra 1/1 – 31/12. 

Regnskabet skal for den ordinære generalforsamling være revideret af en blandt 

medlemskredsen udenfor bestyrelsen valgt revisor.  

Revisor vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 

 

§8 

Klubbens formue placeres efter bestyrelsens bestemmelse i anerkendte 

pengeinstitutter på rentebærende konti. 
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§9 

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af september måned. 

Der indkaldes til generalforsamling med angivelse af dagsorden 1 måned før 

afholdelse. Forslag til yderligere dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 3 

uger før afholdelsen. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 uges varsel af bestyrelsen 

når denne finder det fornødent, eller når ¼ af medlemmerne kræver det.  

 

§10 

Ændring af klubbens vedtægter kræver stemmemajoritet på 2/3 af 

generalforsamlingen. 

 

§11 

Opløsning af klubben kræver ¾ stemmemajoritet af alle klubbensmedlemmer. 

 

§12 

Klubben forpligtiges ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf 

den ene skal være formanden. 

Klubben kan dog bemyndige kasseren til at modtage indbetalinger og til at betale 

forpligtigelser. Der påhviler ikke klubbens bestyrelse eller medlemmer nogen 

personlig hæftelse. 

§13 

Klubbens medlemmer skal stedse i deres færden optræde på en sådan måde, at 

klubbens mål og virke ikke bringes i miskredit. 

Almindelig annoncering i klubbens publikationer er tilladt, ligesom indlæg af faglig 

interesse fra erhvervsdrivende må finde sted. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen lørdag den 26. august 2017. 


