Dansk Karmann Ghia Klub
Vedtægter – maj 2012

§ 1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er ” Dansk Karmann Ghia Klub” med hjemsted i Danmark.

§ 2 – Formål
Foreningens formål er, at bevare motorkøretøjer af mærket Karmann Ghia type 14 og 34 samt at
fremme interessen for disse køretøjer, samt at indsamle og bevare enhver form for historisk og teknisk
materiale vedrørende Karmann Ghia.
Formålet er desuden at fremme den venskabelige og kammeratlige ånd blandt alle, der interesserer
sig for og/eller ejer en Karmann Ghia og som er medlem af Dansk Karmann Ghia Klub, blandt andet
ved at afholde møder samt arrangere udflugter og træf, hvor gæster er velkomne.

§ 3 – Medlemskab
Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle, som er ejer af en Karmann Ghia og alle, som har interesse
i at hjælpe, støtte og bevare foreningen og dens formål.
Stk. 2. Bestyrelsen kan afgøre, om en anmodning om optagelse i foreningen kan efterkommes,
ligesom bestyrelsen kan beslutte, at ekskludere et medlem.

§ 4 – Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned. Den indkaldes med mindst
14 dages varsel med angivelse af tid og sted for afholdelse samt dagsorden, der skal indeholde
følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Åbning af mødet
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlægning af revideret årsregnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse, suppleant og revisor (herunder formandsvalg blandt bestyrelsen)
Kommende aktiviteter
Nye medlemmer
Eventuelt

Ad. punkt 7 skal det fremgå, hvilke medlemmer der er på valg og ønsker genvalg.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet under ordinær generalforsamlings punkt 5, skal være
bestyrelsen skriftligt i hænde senest 1. marts samme år.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer samt en suppleant, der alle
vælges for en periode af 2 år således,
at 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanten er på valg i lige år,
at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingen vælger derefter foreningens formand blandt de 5 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer iøvrigt sig selv jfr. vedtægternes § 5, stk. 1.
Endvidere vælger generalforsamlingen en revisor. Revisor må ikke være bestyrelsesmedlem eller
suppleant i foreningen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 5. Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal af de afgivne stemmer (se dog
§§ 7 og 8). På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt via
et andet medlem af foreningen. Et medlem kan dog ikke oppebære mere end en fuldmagt.
Afstemningen skal ske skriftligt hvis blot ét medlem ønsker det. Medlemmer, der er i restance til
foreningen på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, er ikke stemmeberettigede.
Stk. 6. Æresmedlemmer kan indstilles af bestyrelsen som forslag på generalforsamlingen.
Æresmedlemmer har samme rettigheder som andre medlemmer, men er fritaget for kontingent.
Stk. 7. Der tages referat fra generalforsamlingen. Referatet godkendes af dirigent og bestyrelse og
udsendes til medlemmerne med næste klubblad, samt lægges på www.karmannghia.dk senest to
måneder efter generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen ønsker det eller indkaldes efter
skriftlig opfordring til bestyrelsen fra mindst 1/5 del medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel og kan kun behandle sager,
der har givet anledning til indkaldelsen. I øvrigt gælder samme afstemningsregler som for ordinær
generalforsamling.

§ 5 – Bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra den på generalforsamlingen valgte formand, med
næstformand og kasserer. Bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelse afholder mindst
3 møder årligt. Konstituerende bestyrelsesmøde skal afholdes senest 30 dage efter ordinær
generalforsamling. Bestyrelse træffer afgørelse om anvendelse af foreningens midler.
Stk. 2. Foreningen tegnes af formand i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 6 – Regnskab, kontingent og formue
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår fastsættes på den ordinære
generalforsamling.
Stk. 3. For nye medlemmer forfalder kontingentet til betaling ved indmeldelsen. Medlemskontingentet forfalder 30 dage fra opkrævningsdatoen. Rykker udsendes en gang. Kontingentrestance
vil derefter medføre automatisk udmeldelse.
Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse i løbet af et regnskabsår.

Stk. 4. Foreningen hæfter kun med sin egen formue og ingen af medlemmerne hæfter personligt for
foreningen. Ved opløsning af foreningen træffer den besluttende generalforsamling samtidig
bestemmelse om afvikling og anvendelse af foreningens formue og ejendele.
Stk. 5. Foreningens regnskab skal inden fremlæggelse på ordinær generalforsamling revideres og
påtegnes af den til enhver tid valgte revisor.

§ 7 – Vedtægtsændringer
Stk. 1. Foreningens vedtægter kan kun behandles på den ordinære generalforsamling og kan kun
vedtages, når ¾ af det på generalforsamlingen repræsenterede antal medlemmer stemmer for. Opnås
kun simpelt flertal for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Opnår
forslaget ikke simpelt flertal bortfalder det.
Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflerhed
uanset det repræsenterede antal stemmeberettigede.

§ 8 - Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling og kun hvis 4/5 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede og stemmer for opløsning.

(Almindelige vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling den 28. februar 1980 i København
med efterfølgende vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlinger den 30. april 1985, 7. april
1986, 25. april 1988, 11. april 1994, 3. april 1995, 26. april 1999, 27. april 2007 og 29. april 2012.)

