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Klublove
§ 1.
Klubbens navn er ”Carlsro Motor Club”.
§ 2.
Klubbens formål er at vedligeholde og udbygge klubbens værksted og i øvrigt tjene
medlemmernes interesser på bedste vis.
§ 3.
Enhver, som bor i Carlsro, kan optages som medlem.
§ 4.
Medlemskabet er strengt personligt og gælder ét registreret køretøj. Nøglen til værkstedet og
værktøj m.v. må ikke udlånes til ikke-medlemmer. Værktøj og inventar må ikke fjernes fra
værkstedet og vaskepladsen. Der må i værkstedet kun udføres arbejde på motorkøretøjer, der er
registreret i CMC. Større renoveringsarbejde på gamle biler må kun foretages efter forudgående
tilladelse fra bestyrelsen. Biler under totalrenovering skal enten være forsynet med medlemmets
hidtidige nummerplade (registreringsnummer) eller en lejet prøvenummerplade.
§ 5.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Der indkaldes til generalforsamling
med mindst 14 dages varsel ved opslag i værkstedet samt ved udsendt indkaldelse til hvert
medlem.
For generalforsamlingen fastsættes følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Kontingentfastsættelse
6. Valg.
7. evt.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet under punkt 4, Indkommende forslag, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 6.
På den ordinære generalforsamling vælges:
Formand og 1 bestyrelsesmedlem på lige årstal. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige
årstal. Alle valg gælder 2 år. Bestyrelsen udpeger selv næstformand og fastsætter selv sin
forretningsorden.
Bestyrelsen kan udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene i fællesskab at disponere
over foreningens midler til betaling af foreningens udgifter. Denne bemyndigelse gælder også brug
af elektroniske bankprodukter. Herudover vælges:
1 revisor, 1 revisorsuppleant samt 2 bestyrelsessuppleanter, alle for 1 år. Bestyrelsen foranlediger,
at der skrives referat fra generalforsamlingen. Referenten skal være medlem af bestyrelsen.
Referatet skal godkendes af dirigenten og skal udsendes tul medlemmerne sammen med
kontingentopkrævning. Det godkendte regnskab vedlægges.
§ 7.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kontingent for det følgende år fastsættes på den ordinære
generalforsamling. Ved et medlems optagelse i klubben betales et indskud, som fastsættes på
generalforsamlingen. Indskuddet tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller udelukkelse af klubben.

Kontingenter opkræves 1 gang årligt pr. den 5. marts. fakture udsendes 14 dage før. Restance
herefter tolereres ikke og medfører øjeblikkelig fortabelse af medlemsrettighederne. En restant
kan dog generhverve sine rettigheder ved betaling af skyldigt kontingent samt nye indskud.
§8.
Ved indmeldelse udleveres 1 nøgle. Ved evt. udtrædelse af klubben afleveres nøglen selvfølgelig
igen.
§9.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når dette optræder til skade for klubben eller direkte
modarbejder klubben. Eksklusionen skal dog altid forelægges en samlet bestyerlse til endelig
vedtagelse.
Medlemmer, der af førnævnte grunde er udelukket af klubben, kan ikke indtræde i klubben igen,
før anmodningen om indtrædelse er forelagt en samlet bestyrelse til vurdering. Også udelukkelse
af medlemmer på grund af restance skal forelægges en samlet bestyrelsen.
Medlemmer er forpligtiget til atoplyse om ændringer af stamdata bil nr/tlf nr/adresse/evt mail
adresse.
§10.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver dette, eller
når mindst 1/5 af klubbens medlemmer skriftligt forlanger dette af bestyrelsen, ledsaget af en
motivering for ønsket. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling følger samme regler som til
ordinær generalforsamling.
§11.
Som bilag til lovene udsendes et sæt værkstedsregler.
§12.
Ved opløsning af klubben uddeles dens midler til velgørende formål i Carlsro.
§13.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver
lovændringer 2/3 af de afgivne stemmer.
§14.
Ved betaling af kontingent acceptere alle medlemmer registrering i cmcs database henhold til
GDPR regler om eu registreringen. registreringen består af.1.fulde navn 2. adresse
3.telefonnummer 4. mail 5. bilmærke 6. model/årgang 6. farve 7. registrerings nr 8. adgangs brik
nummer.
Dette bruges til at oprette medlems database som muliggør ar der kan etableres adgangsforhold
og kontingent mellem bestyrelsen og medlemmet i henhold til cmcs ordensregler og klublove.
Sant oversigt med medlemmets bil registrering nr. og navn.
Aftalen gælder for et kontingent år ad gangen og registreringen bliver slette ved udmeldelse
ønsker medlemmet ikke at være registeret udløser det straks udmeldelse af cmc
Således ændret ifølge vedtagelse på generalforsamlingen den 13. februar 2019.
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