Den. 01.02.14

Love & Vedtægter for Car Busters.
§ 1.Navn.
Stk.1 Carbusters Auto speedway / Stock Car Club, er stiftet i Toftlund d.13. Oktober 1978. Og har
hjemsted i Skærbæk siden 2003.

§ 2. Formål og Pligter.
Stk.1 Klubbens formål er at køre Stockcar – Autospeedway, Samt at få Bil race væk fra gaderne og fremme
sporten.

§ 3. Vedtægter
Stk.1 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til
ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan
efter ønske foretages. Udelukkelse af et medlem, afgøres af bestyrelsen.

§ 4. Medlemmer.
Stk.1 Som medlemmer af carbusters optages alle interesserede, passive som aktiver, der er ingen
aldersbegrænsninger eller fordomme.
Stk.2 Der betales kontingent til klubben : Aktive pr. År kr. ________________
Til forfald 01.03.( 01.01. – 31.12. ) Passive pr. år kr. ________________
Stk.3 Medlemsmøder afholdes efter behov.
Mødepligt til møder: min. 1 gang årligt (sæson 01.01. – 31.12. )
Mødepligt til oprydning/reparation af Skærbæk banen: min. 1 gang årligt (sæson)
Stk.4 Car Busters medlemsnummer er tildelt fra nr. 40 til og med nr.89. Hvis et Aktiv medlem ikke har betalt
kontingent i et år, frafalder medlemsnummeret igen til Car Busters. Hvis man ønsker at beholde sit nr. skal
man betale XXX Kr. som aktiv medlem selvom man ikke kører.
Stk.5 Carbusters medlemmer forpligter sig til at hjælpe med at stille op og rydde væk til hver arrangement

§ 5. Generalforsamling.
Stk.1 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar måned.
Stk.2 Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 14 dage forud, med dagsorden.
Stk.3 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt
fremlægger en begrundet dagsorden. Man kan kun behandle emnet i den udsendte dagsorden. Der kan ikke
fortages love og vedtægtsændringer.
Stk.4 Emner til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før fastsat dato, og skal
foreligge skriftligt.
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Stk.5 På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1.) Valg af dirigent
2.) Aflæggelse af beretning
3.) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.) Behandling af forslag
5.) Fastsættelse af kontingent
6.) Valg af:
a. Formand
b. Bestyrelsesmedlemmer
c. Suppleanter
d. Revisorer
e. Revisorsuppleant
Stk.6 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 7 medlemmer:
Formand - Næstformand - Kasserer - Sekretær – samt 3 Bestyrelsesmedlemmer, desuden vælges 2 Revisorer,
og en revisorsuppleant.
Formand, Næstformanden og Kassereren sider i 2 år, Formand er på valg i lige år, og Næstformanden,
kassereren på ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for hvert år. Genvalg kan finde sted.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren fremlæger revideret regnskab.

§ 6. Regnskab
Stk.1 Foreningens regnskabsår går fra 01-01-20xx til 31-12-20xx , og senest 14 dage før generalforsamlingen
afgiver bestyrelsen. Driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 7. Bestyrelsen
Stk.1 Formanden tegner klubben.
Stk.2 Der afholdes bestyrelsesmøde efter behov, hvor indkommende og udgående sager behandles.
Stk.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.
Stk.4 Afgørelser inden for bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk.5 Det er bestyrelsens pligt at orientere medlemmer om løb og andre arrangementer, der vedrører
Autospeedway /Hårdspeedway.
Stk.6 Revisorerne: Revisorerne kan fortager mindst 1 gang årligt uanmeldt revision.
Stk.7 Eksklusion: bestyrelsen bestemmer når, og hvor længe et medlem skal eksluderes.
Stk.8 Opløsning: Klubben kan kun opløses på den ordinære generalforsamling såfremt et flertal forlanger det
Ved evt. opløsning: bestemmes hvad klubbens midler skal gå til kan ikke tildeles nogen enkelt person, men
feks. En velgørende organisation.

Bestyrelsen i
Car Buster´sAutospeedway club.
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