Vedtægter for
Bornholms Motor Sport
§1. Foreningen og formål.
1. Foreningens navn er Bornholms Motor Sport, i forkortet form BMS
2. Foreningen er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune
3. Formålet er at virke for sammenslutning af motorsportens udøvere på Bornholm
4. Arrangere motorsportskonkurrencer ganske i overensstemmelse med flertallet af medlemmernes
ønsker
5. Påvirke medlemmerne til hensynsfuldhed og lovlig kørsel i som udenfor foreningens arrangementer
6. Arrangere foreningssammenkomster af faglig eller selskabelig karakter
7. Foreningen er tilsluttet Dansk Automobilsports Union (DASU) og herigennem Dansk Idræts
Forbund (DIF)
8. Foreningens arrangementer afholdes i overensstemmelse med DASU’s reglement for motorsport og
klubbens egne mesterskabsregler

§2 Medlemmer.
1. Som medlem kan optages enhver interesseret – uanset alder.
2. Bestyrelsen kan dog, når tungtvejende grunde taler derfor, nægte en person optagelse.
3. Kontingentet opkræves hvert år i januar måned.
4. Anmærkninger vedrørende kontingent:
a) Ved indmeldelse i foreningen i tiden januar – juni betales helårlig kontingent, juli – december
betales halvårlig kontingent, i alle tilfælde betales kontingent året ud.
b) Ved indmeldelse betales kontingent jf. ovenstående.
c) Et medlem, som ikke betaler rettidigt, betragtes som udmeldt af foreningen.
5. a) Udover kontingent til foreningen betales det til enhver tid gældende kontingent til DASU, der
opkræves samtidig med kontingentet til BMS.
6. Til æresmedlemmer kan generalforsamlingen udnævne medlemmer, som bliver bragt i forslag til
samme generalforsamling. Der kræves mindst 66 2/3 % af de tilstedeværendes stemmer for
udnævnelsen.
7. Æresmedlemmer får livsvarigt medlemskab og betaler intet kontingent til foreningen BMS.
8. Æresmedlemmer er ikke valgbare.

9. Til æresmedlemmer kan kun udnævnes medlemmer, som har gjort en særlig fortjenstfuld indsats for
foreningen.
10. Et medlem kan ekskluderes af foreningen eller tildeles karantæne, såfremt vedkommende:
a) Pådrager sig straf for hensynsløs kørsel overhovedet
b) Overtræder foreningens love eller reglement
c) Har udvist eller udviser usømmelig optræden
11. Bestemmelse vedrørende eksklusion eller karantæne træffes alene af bestyrelsen, idet dog alle
bestyrelsesmedlemmer skal være enige.

§3 Bestyrelsen
1.

Bestyrelsen består af et forretningsudvalg på 3 personer (formand, sekretær og kasserer) og en
suppleant samt 1 udvalgsformand fra rally og 1 udvalgsformand fra folkerace.

2. Valgperioden for bestyrelsen er:
Formand, kasserer og sekretær 2 år. Suppleant og udvalgsformænd 1 år.
Ulige år: Kasserer og Sekretær. Lige år: Formand.
3. Der vælges to bilagskontrollanter og en bilagskontrollantsuppleant for et år ad gangen.
4. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
a. bestyrelsen kan nedsætte AD-HOC udvalg.
5. For valgbarhed kræves, at den pågældende er fyldt 18 år.
6. Formanden repræsenterer foreningen under alle forhold.
7. Foreningen forpligtes alene ved underskrift af forretningsudvalg i forening.
8. Kassereren modtager alle kontingenter og fører foreningens regnskaber.
9. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår på den årlige ordinære
generalforsamling. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
10. Kassereren skal til enhver tid kunne fremlægge regnskab, når dette forlanges af bestyrelsen eller
bilagskontrollanterne.
11. Kassereren fører fortegnelse over foreningens medlemmer.
12. Sekretæren fører bestyrelsens forhandlingsprotokol. Protokollen med sidste bestyrelsesmøde
forhandlinger skal fremlægges renskrevet og rede til underskrift ved ethvert bestyrelsesmøde
begyndelse.
13. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan retsgyldigt ske, efter at sagen har været behandlet på
en generalforsamling.

14. Køb og salg af diverse materiel, skal vedtages af den samlede bestyrelse, når beløbet overstiger kr.
5.000.

§4 Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Bestyrelsen står til ansvar overfor generalforsamlingen.
3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde i skriftlig form
senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
5. Indvarsling af generalforsamling skal ske til medlemmer og være tilgængelig på klubben
hjemmeside senest 2 uger før, den skal afholdes.
6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal minimum indeholde:
Valg af dirigent og to stemmetællere
Formandens beretning til godkendelse
Kassereren aflægger regnskabsberetning til godkendelse
Behandling af indkommende forsalg
Valg i henhold til lovenes §3
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt

7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker dette, og skal afholdes såfremt
25 % af medlemmerne skriftligt begærer formanden derom og medsender ordlyden af de forslag,
som ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 uger efter
begæringens modtagelse.
8. I alle tilfælde indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling med en uges varsel gennem den
lokale presse og hjemmeside.
9. Dagsordenen for en ekstraordinær generalforsamling vil være som følger:
1) Valg af dirigent
2) Behandling af indkommende forslag.
3) Eventuelt
10. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig med hensyn til de på dagsordenen
anførte punkter.
11. Til vedtagelse kræves mindst 50 % af de tilstedeværendes stemmer. Ved lovændring kræves dog 66
2/3 % af de tilstedeværendes stemmer.
12. Valg af personer skal kun ske skriftligt, hvis det forlanges af en person i forsamlingen.
13. Stemmeret har kun medlemmer, med medbragt gyldigt medlemskort / kvittering for kontingent
betaling.
14. Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personlig nærværelse.

§5 Arrangementer
1. Ved alle arrangementer skal det pågældende arrangement leders og alle dertil knyttede officials
anvisninger ubetinget efterkommes.
2. Det er endvidere ethvert medlems pligt at optræde ganske i overensstemmelse med foreningens love
og reglement, færdselsloven og de af justitsministeriet givne bestemmelser og bekendtgørelser, så
snart han eller hun deltager i foreningens arrangementer.
3. Bestyrelsen kan tillade medlemmer at medtage gæster til foreningens arrangementer.

§6 Foreningens opløsning
1. Foreningen kan kun opløses, såfremt en generalforsamling vedtager dette med 66 2/3 % flertal af de
tilstedeværende stemmer.
2. Foreningens eventuelle kassebeholdning bortgives efter generalforsamlingens skøn til almennyttige
formål.

Samtlige love, bestemmelser og lignede vedrørende Bornholms Motor Sport, som er dateret før
nedenstående dato, sættes hermed ud af kraft.

Ovenstående vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen d.9. februar 2008, er fra samme dato gældende
for foreningen Bornholms Motor Sport.

Vedtaget ændring d. 23/2 2013 på generalforsamlingen.

