
Vedtægter 

§ 1 NAVN 

Klubbens navn er Midtsjællands Sports Motorklub (MSM), Slagelse Motocross. 
Hjemsted er Slagelse Kommune. 

§ 2 FORMÅL 
Klubbens formål er: 

 At danne ramme om udfoldelse af motorsport i dennes forskellige former  

 At udgøre et bindeled mellem medlemmerne og motorsportens landsdækkende organisationer  

 At udbrede kendskabet til og forståelsen for motorsporten såvel hos myndighederne som i offentligheden i 
almindelighed.  

§ 3 ORGANISATION 

Klubben er en underafdeling af Midtsjællands Sports Motorklub, som foruden Slagelse Motocross består af en speedwayafdeling 
i Glumsø og en autoafdeling i Ringsted. Alle afdelinger er gennem Midtsjællands Sports Motorklub tilsluttet enten Danmarks 
Motor Union eller Dansk Automobil Sports Union og via disse unioner Danmarks Idræts Forbund. 

§ 4 LEDELSE 

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer: 
1 formand, 1 kasserer, 1 sekretær og 2 menige medlemmer. 
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og valgperioden er for hvert medlem 2 år. 
Bestyrelsen er over for generalforsamlingen ansvarlig for, at klubbens ledelse foregår såvel sportsligt som administrativt og 
økonomisk korrekt. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til udførelse af forud bestemte opgaver. 
I bestyrelsen træffes der afgørelser ved simpel stemmeflerhed. 
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Over det ved bestyrelsesmøderne passerede føres der en protokol, der skal godkendes ved næstkommende bestyrelsesmøde, 
hvorefter den har fuld beviskraft. 

§ 5 GENERALFORSAMLINGEN 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, hvortil alle medlemmer, som har betalt kontingent, har adgang. Kun 
medlemmer, der er fyldt 14 år, har dog stemmeret. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved 
separat skriftlig meddelelse til medlemmerne. 
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udfærdiges skriftligt og være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen. 
På generalforsamlingen, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, aflægger formanden beretning over det forløbne års 
aktiviteter. 
Revideret regnskab forelægges til godkendelse. 
Indkomne forslag behandles. 
Kontingentet for det kommende år fastsættes. 
Der foretages valg i henhold til bestemmelserne i § 6. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afgørelser træffes ved simpel 
stemmeflerhed og ved benyttelse af skriftlig afstemning, såfremt dette kræves af blot ét medlem. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen direkte eller på foranledning af mindst 1/3 af medlemmerne, 
såfremt der fra disse fremsendes en motiveret skriftlig begæring herom med forslag til dagsorden. 
Generalforsamlingen skal afholdes inden 4 uger efter at kravet er modtaget af formanden. 
Der gælder samme krav til indkaldelse, stemmeafgivning m.v. som for den ordinære generalforsamling. 
Over det ved generalforsamlingen passerede føres en protokol, der skal godkendes af bestyrelsen ved førstkommende 
bestyrelsesmøde, hvorefter den har fuld beviskraft. 

§ 6 VALG 

På lige årstal er følgende valg: 
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer 



På ulige årstal er følgende på valg: 
Kassereren og sekretæren. 

Hvert år vælges: 
1 bestyrelsessuppleant og 2 revisorer. 
Genvalg til alle poster kan finde sted. 
Et medlem, der ikke er til stede ved general-forsamlingen, kan vælges, hvis skriftlig tilsagn foreligger fra den pågældende. 
Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. 

§ 7 ØKONOMI 

Klubkontingentet udgør et hvert år på den ordinære generalforsamling vedtaget beløb, hvortil kommer den til enhver tid 
gældende afgift til DMU. Kontingentet, der betales forud, forfalder for det løbende kalenderår til betaling senest den 15. januar. 
Medlemmer indmeldt efter 1. juli betaler kun halvt klubkontingent for det pågældende kalenderår. 
Regnskabsåret løber fra den 1. oktober til den 30. september. 
Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. 
Uanmeldt revision foretages, når revisorerne finder det relevant. 
Resultatet meddeles formanden snarest efter. Klubbens midler indsættes i pengeinstitut i klubbens navn. 
Klubbens bestyrelse eller medlemmer hæfter ikke personligt over for trediemand. 

§ 8 TEGNINGSRET 

Klubben tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af 
den samlede bestyrelse. 
 
§ 9 MEDLEMSSKAB 

Som medlem kan optages enhver, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 
Optagelsen skal godkendes af bestyrelsen. 
Såfremt denne mener at have kendskab til, at ansøgeren har udvist en for motorsportens omdømme uheldig optræden, kan 
optagelse kun finde sted efter forelæggelse på en generalforsamling. 
Ingen, der er i kontingentrestance eller i øvrigt i gæld til andre klubber under DMU, kan optages som medlem. 
For optagelse gælder i øvrigt, at ansøgeren kan stå som medlem af én eller flere andre klubber tilsluttet DMU. 
Ansøgeren skal dog vælge en stamklub, hvorigennem alene licens kan løses. 
Kontingentet beregnes efter reglerne i § 7. 
Kontingentrestance medfører automatisk eksklusion af klubben. 
Bestyrelsen kan i øvrigt ekskludere et medlem, som modarbejder eller misrekommanderer klubben. 
Det ekskluderede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

§ 10 OPLØSNING  

Klubbens opløsning kan kun finde sted på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ¾ af 
klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Generalforsamlingen træffer beslutning om eventuel kassebeholdnings anvendelse. 

§ 11 ÆNDRING AF VEDTÆGTER 

Klubbens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvor mindst 75 % af de fremmødte stemmer for. 

 


