Vedtægter for Tinglev Modelbilklub
Vedtægter af 20.3.2018
1.0 - Foreningens navn, hjemsted og stiftelse.
1.1

Forenings navn er Tinglev Modelbilklub (TiMo)

1.2

Forenings hjemsted er Aabenraa kommune.

1.3

Foreningen er stiftet den 21. marts 2001.

2.0 - Formål.
2.1

TiMo’s formål er:
- at udøve en afdeling af motorsporten, der benytter eldrevne modeller af biler.

2.2

Det er TiMo’s fornemste mål at tilbyde vores medlemmer en spændende og udviklende
fritidsbeskæftigelse og gode muligheder for samvær.
Det er ligeledes TiMo’s formål at give medlemmerne ordnede forhold for deres sport.

2.3

Sportsdelens formål:
- at medvirke til at højne kvaliteten af danske R/C-entusiaster.
Dette gøres gennem følgende tiltag:
- give træningsmuligheder og træningstid til de enkelte medlemmer.
- forestå instruktion om regler, vedligehold af modeller og teknik.
- medvirke til det enkle medlems udvikling.
- billiggøre udgifterne til sporten.
- forestå en nær kontakt til DRCMU (Dansk R/C Modelbil Union), og tilmelding til
konkurrencer og seminarer inden for denne sportsgren.
- udveksle erfaringer mellem nye og gamle udøvere.

3.0 - Foreningens medlemmer.
3.1

Alle kan blive medlem af TiMo.

3.2

Medlemsgruppen deles op i to: juniorer = op til 18 år, og seniorer = fra 18 år.

3.3

Medlemmer har efter 3 måneders medlemskab stemmeret ved generalforsamling.
Årsmedlemskab er at betragte som perioden fra indmeldelse og et år frem.

3.4

Som medlemsbevis er gyldig giro-kvittering.

3.5

Fornyelse af medlemskab: girokort fremsendes en måned før udløb.
Ved betaling af dette betragtes medlemskabet som fornyet.

3.6

Et medlem kan bortvises fra TiMo, såfremt denne har brudt foreningens regler.
Bortvisning skal ske senest 14 dage derefter og begrundes skriftligt af bestyrelsen.
Medlemmet kan få prøvet sin sag ved førstkommende generalforsamling.
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3.7

Det pålægges foreningens medlemmer at sørge for at deres radioudstyr overholder de
gældende regler, fastsat af Post & Telegrafvæsenet.
Gentagne overtrædelser kan medføre bortvisning / karantæne.

3.8

Det pålægges medlemmerne til enhver tid at overholde de gældende regler - såvel til
daglig om til andre arrangementer, foreningen medvirker til.

4.0 - Ordinær generalforsamling.
4.1

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

4.2

Den ordinære generalforsamling afholdes i 1. kvartal hvert år.
Der indkaldes skriftligt med 2 ugers varsel.
Punkter, der ønskes behandlet, skal forelægges bestyrelsen 7 dage før generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Indkaldelsen skal som minimum indeholde:
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Formandens beretning
- Regnskabets godkendelse
- Behandling af indkomne punkter
- Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen
- Valg af 1 suppleant til bestyrelse
- Valg af revisor
- Evt.

4.3

Fremmøde- og stemmeret har kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis (observatører
fra DRCMU dog undtaget).

4.4

Ønskes hemmeligt afstemning imødekommes dette.

5.0 - Ekstraordinær generalforsamling.
5.1

En sådan kan af bestyrelsen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, eller såfremt
minimum en tredjedel af årsmedlemmerne skriftligt ønsker dette.

6.0 - Bestyrelsen.
6.1

Bestyrelsen er foreningens ledelse i alle forhold.

6.2

Bestyrelsen består af mindst 3 myndige personer (formand, kasserer og revisor).

6.3

Bestyrelsen konstituere sig selv og sin forretningsorden, der skal godkendes af hele
bestyrelsen.

6.4

Mindst én fra bestyrelsen skal være bosiddende i Aabenraa Kommune.

6.5

Økonomiske dispositioner kan foretages af foreningens formand og kasserer.

6.6

Der skal udpeges en revisor til godkendelse af regnskab.
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7.0 - TiMo’s ansvar.
7.1

Foreningen er ikke ansvarlig overfor personskader.

7.2

Alle økonomiske dispositioner varetages til enhver tid af den siddende bestyrelse.
Denne hæfter for det samme.

7.3

Alle medlemmer hæfter personligt for udleveret materiale.

7.4

Foreningen skal i klubbens lokaler synliggøre, at foreningen ikke er ansvarlig over for
personskader.

8.0 - Kontingent.
8.1

Foreningens kontingent bestemmes af bestyrelsen.

8.2

Kontingentindkrævning foretages af kassereren.

8.3

Kontingent dækker administrationsomkostninger, banens vedligehold, husleje, materiel
vedligeholdelse og andre sportslige omkostninger i det omfang, det er muligt.

8.4

Bestyrelsen er undtaget for at betale medlemskontingent.
Dette gælder dog kun for et passivt medlemskab.
Hvis et medlem i bestyrelsen er ”Aktiv” i foreningen, opkræves almindeligt kontingent for
aktivt medlemskab.

9.0 - Regnskabsår.
9.1

TiMo’s regnskabsår er kalenderåret.

10.0 - Foreningens vedtægter.
10.1 Vedtægtsændringer kan kun ske på en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær
generalforsamling.
11.0 - Opløsning af TiMo.
11.1 Opløsning af TiMo kan kun besluttes:
- på to af hinanden følgende generalforsamlinger
- med 14 dages mellemrum
- med 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer tilstede stemmende for opløsning.
11.2 Eventuelt overskud ved forenings opløsning tilfalder DRCMU.
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