Bramming ModelBaneKlub
Vedtægter
§ 1. Navn og formål:
Stk. 1. Klubbens navn er Bramming ModelBaneKlub, Forkortet BMBK
Stk. 2. Klubbens hjemsted er Bramming, Esbjerg kommune.
Stk. 3. Klubbens formål er:
A: At samle den interesse, der er for modeltog og videregive den til andre.
B: At afholde møder, foredrag og udflugter m.m. med relationer til jernbane /
modelbane.
§ 2. Medlemmer:
Stk. 1. Enhver kan ansøge medlemskab af foreningen.
Stk. 2. Medlemskab tegnes ved at udfylde indmeldelsesblanket med oplysninger om
navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mail.
Stk. 3. Medlemmerne har ret til:
At deltage i foreningens kurser, byggeprogrammer og kørsel.
( Gælder dog ikke for støtte medlemmer )
§3. Generalforsamling:
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i februar måned.
Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved opslag i foreningens lokaler og
på e-mail samt ved annoncering i lokalpressen.
Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt og
skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet.
Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af forsamlingen og må
ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 5. Hvert medlem har én stemme ( Gælder dog ikke for støtte medlemmer ). Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 6. Afstemning afgøres ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog en
majoritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 7. Personvalg foregår altid skriftligt.
Stk. 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af stemmetællere og dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af
kontingent.
Forslag fra bestyrelsen.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
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8.
9.

Valg af revisor og revisorsupplant.
Eventuelt.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 8 dages varsel,
A: Når bestyrelsen finder det nødvendigt.
B: Når mindst ¼ af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom med
angivelse af det/de spørgsmål der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 30 dage efter begæringens
modtagelse og på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Stk. 10. Der udfærdiges referat af generalforsamlinger.
Referat underskrives af dirigenten.
§ 4. Bestyrelsen:
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, dog
således at 2 medlemmer i den første bestyrelse efter lodtrækning afgår
efter 1 år.
Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter blandt de fremmødte.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formanden, næstformand, kassere og
sekretær.
Bestyrelsen fastsættelser selv forretningsorden.
Stk. 3. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når
mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne anmoder om det, dog mindst 4 gange
årligt.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5. Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.
§ 5. Hæftelse:
Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver
tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller
bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 6. Foreningen:
Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og træffer beslutninger i
foreningens anliggender.
Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kasserer i forening med et
bestyrelsesmedlem.
§ 7. Økonomi:
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Stk. 1. Kontingent fastsættes på generalforsamling, juniorer er ½ pris.
Stk. 2. Kontingent betales kvartalsvis forud pr. 1-1, 1-4, 1-7, 1-10.
Efter 1 måneders kontingentrestance rykker 1. gang, efter 1½ måneders
kontingentrestance rykkes 2. gang, efter 2 måneders kontingentrestance slettes
medlemmet.
Juniorer er unge under 18 år.
Junior medlemmer bliver senior medlemmer ved den næste betaling efter det
fyldte 18 år.
Stk. 3. Genindmeldes kan ske når evt. kontingentrestance er betalt.
Stk. 4. Optages der lån, skal mindst 3 af bestyrelsen skrive under, formand, kasserer
og 1 medlem af bestyrelsen.
Stk. 5. Regnskabsåret går fra 1-1 til 31-12.
§8. Ejerforhold:
Stk. 1. Alle anlægsaktiviteter er foreningens ejendom.
Alt materiel, foræret eller købt af foreningen, skal registreres som foreningens
ejendom.
Stk. 2. Rullende materiel, som ejes af foreningens medlemmer, kan indgå i kørsel på
foreningens anlæg, dog på medlemmets eget ansvar.
Stk. 3. Effekter som er registreret som foreningens ejendom, kan ikke forlanges
leveret tilbage til giveren eller boet heraf.
Stk. 4. Sponsorater som er registreret som foreningens ejendom, kan ikke forlanges
udleveret.
§ 9. Opløsning af foreningen:
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, såfremt dette vedtages på en
ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Evt. nedtagelse af anlæg ved opløsning af foreningen påhviler medlemmerne.
Omkostningerne ved nedtagelsen modregnes i anlæggets værdi, hvis man
antager fremmede arbejdskraft.
§ 10. Fordeling af værdier efter opløsning af foreningen:
Stk. 1. Bestyrelsen sammensætter inden 30 dage efter generalforsamlings beslutning
om opløsning af foreningen, et forslag til nedtagning og salg af værdier.
Stk. 2. Overskud ved salg af foreningens anlæg, skal bruges til velgørende formål,
primært sådanne der fremmer interessen for jernbane / modelbane
§ 11. Andre forhold:
Stk. 1. I tilfælde af, at disse vedtægter intet foreskriver, foretager bestyrelsen det
fornødne.
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