Vedtægter & bestemmelser for Dansk LMC Klub
§1 Klubbens navn:

Dansk LMC Klub.
Klubben er stiftet 26.11.2005.

Klubben er selvstændig, uafhængig og styres efter egne vedtægter og bestemmelser.

§2 Klubbens formål
Er at samle ejere af LMC caravans og LMC autocampere.
At arrangerer ture og træf for klubbens medlemmer.

§3 Medlemskab.
Alle ejere, med bopæl i Danmark, af en LMC caravan eller LMC autocamper, kan være medlem.
Der forefindes en opdateret medlemsliste på hjemmesiden, eller man kan ved kontakt til et bestyrelsesmedlem
få tilsendt en medlemsliste.
Ved indmeldelse betales et gebyr og et årligt kontingent der dækker en vogn inklusive familie.
Ved indmeldelse efter 1. august vil kontingentet være at regne for året efter.
Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentet for det kommende år samt indmeldelsesgebyret.
Bestyrelsen kan ved arrangementer, åbent hus, udstillinger eller lign, se bort fra gebyret.
Hvis Dansk LMC Klubs medlemmer, afhænder deres LMC caravan eller LMC autocamper, og ikke køber andet
mærke, kan medlemskabet søges bibeholdt ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen, dog uden stemmeret på
Generalforsamlingen.
Bestyrelsen afgør suverænt i hvert enkelt tilfælde, om ansøgningen kan imødekommes.

§4 Medlems rettigheder.
Medlemmer er forpligtet til at følge klubbens vedtægter og bestemmelser.
Ved manglende indbetaling af kontingent senere end 30 dage fra forfaldsdato, betragtes medlemskabet som
ophørt.
Hvis nogle medlemmer ude omkring, på møder og generalforsamling viser utilbørlig opførsel, der kan skade
Dansk LMC Klubs interesser og omdømme, kan bestyrelsen irettesætte eller ekskludere medlems nr.,
medlemmet kan begære eksklusionen behandlet på førstkommende generalforsamling.
Klubben er ikke ansvarlig for skader, som opstår ved klubbens eller andres arrangementer, eller skader som
medlemmer påfører sig selv eller andre.
Klubben deltager ikke i noget juridisk mellemværende.
Billed– eller Videomateriale der indleveres til klubbens webmaster til brug på klubbens hjemmeside eller
anden anvendelse kan frit benyttes af klubben i alle sammenhænge der vedr. LMC klubben, med mindre andet
er skriftligt aftalt med Dansk LMC Klub’s bestyrelsesformand.

§5 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst en måneds varsel ved skriftlig meddelelse til hvert
medlem (brev eller e-mail) og afholdes hvert år på skift øst og vest for Storebælt.
Ordinær generalforsamling afholdes på efterårstræffet, august – oktober.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
Hvert medlems enhed, der er på medlemslisten umiddelbart før generalforsamlingen, har og kan kun afgive 1

stemme.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, når denne er til stede.
Alle valg og vedtægtsændringer sker ved simpelt stemmeflertal.
Skriftlig afstemning foretages, hvis der er flere kandidater, end der skal vælges.
Skriftlig afstemning kan forlanges af et eller flere medlemmer til forslag, som er til afstemning på
generalforsamlingen.
Dirigentens opgave er at lede generalforsamlingen i h. t. vedtægternes bestemmelse på en uvildig måde og tilse,
at generalforsamlingen afvikles på værdig vis, hvorfor dirigentens kendskab til klubbens vedtægter er en
forudsætning for valget til dirigent.
En ordinær generalforsamling har som minimum følgende punkter i dagsorden:
Valg af dirigent og stemmetællere.
Formandens beretning
Kasserer aflægger beretning samt fremlægger regnskabet til godkendelse.
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent samt indmeldelsesgebyr
Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt.
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Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal af formanden indvarsles, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer ønsker
det. Bestyrelsen kan indvarsle på eget initiativ, hvis en sag skønnes at være så vigtig, at den kræver
medlemmernes afgørelse.

§6

Valg til bestyrelsen.
Dansk LMC Klubs bestyrelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisor suppleant
Valgprocedure:
Valget forgår efter følgende retningslinjer:
Alle bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år.
Alle suppleanter vælges for 1 år.
Formand vælges i lige år.
Næstformand og kasserer vælges i ulige år.
Der vælges et bestyrelsesmedlem fra henholdsvis øst og vest i ulige år.
Der vælges et bestyrelsesmedlem fra henholdsvis øst og vest i lige år.
Der vælges en suppleant for henholdsvis øst og vest hvert år.
Der vælges revisor i lige år.
Der vælges revisor suppleant hvert år.
Genvalg kan finde sted.

§ 7 LMC klubbens drift.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med Sekretær (person fra bestyrelsen), webmaster (kan være en person
uden for bestyrelsen), kontaktpersoner til forhandlerne (kan være personer uden for bestyrelsen), samt
andre poster der ligger uden for de generalforsamlings valgte.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved flertalsafgørelser, i tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
Bestyrelsen kan udpege egnede medlemmer til specielle opgaver, som de løser med ansvar over for
bestyrelsen.

