Vedtægter for Modelklubben Nordkysten Nov. 2014.

§ 1. Klubbens navn og hjemsted.
Klubbens navn er Modelklubben Nordkysten.
Klubbens hjemsted er Gribskov Kommune.
Klubben er stiftet den 8. marts 1993.
§ 2. Klubbens formål.
Klubbens formål er at samle alle, der interesserer sig for bygning af modeller samt
brugen af disse og for udveksling af ideer inden for området.
Hovedvægten er lagt på bygning af skibs-, fly- og bilmodeller.
§ 3. Medlemskab.
Klubben er medlem af Modelflyvning Danmark. Medlemmer der flyver med modeller
skal også være personligt medlem af Modelflyvning Danmark. Medlemskortet skal
altid medbringes når der flyves og fremvises på forlangende.
§ 4. Optagelse af medlemmer.
Bestyrelsen kan optage enhver, der synes egnet som medlem i klubben.
Der kan efter forslag fra medlemmer og/eller bestyrelse udnævnes æresmedlem af
klubben. Denne udnævnelse skal godkendes på generalforsamlingen. Æresmedlemmer
fritages for kontingent.
§ 5. Kontingent.
Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves helårligt forud for alle medlemmer og skal indbetales til
klubbens girokonto senest pr. 1. januar.
Ved optagelse af nye medlemmer gælder det, at der opkræves for det kvartal hvori
indmeldelsen foregår og frem til årets slutning.
Dvs. indmeldelse i første kvartal betyder indbetaling af fuldt kontingent, indmeldelse i
andet kvartal indbetaling af ¾ kontingent osv.
§6. Udmeldelse / Eksklusion.
Til gyldig udmeldelse kræves det, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14
dages varsel. Det forudsættes, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent
frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
Klubben har ret til at ekskludere et medlem, der har forsømt sin indbetaling af
kontingent og ikke har betalt udsendt rykker til tiden.
Ønsker et ekskluderet medlem, der er ekskluderet pga. manglende betaling af
kontingent, at blive medlem igen, skal restance betales for at kunne blive medlem.
Et medlem kan også eksluderes ved gentagende brud på klubbens regler og vedtægter.
Kræver dog at medlemmet har modtaget en skriftlig advarsel inden.Vedtægter for
Modelklubben Nordkysten.
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§ 7. Ordinær generalforsamling.
Generalforsamling er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære
generalforsamling, der afholdes efter regnskabsårets afslutning den 31. oktober og inden
årets afslutning, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til
medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Drift- og statusregnskab udsendes senest 3 dage før generalforsamling. Forslag til
vedtægtsændringer fra medlemmerne skal være formanden i hænde 14 dage før
generalforsamlingen afholdes. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
§ 8. Dagsorden til ordinære generalforsamling.
Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af Referent.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Flyvepladsen.
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent og forfaldsdag.
7. Budget, samt godkendelse heraf.
8. Behandling af eventuelt indkomne forslag til vedtægtsændringer.
9. Valg af formand (Kun ulige årstal).
10. Valg af næstformand (Kun lige årstal).
11. Valg af kasserer (Kun lige årstal).
12. Valg af bestyrelsesmedlem A (Kun lige årstal).
13. Valg af bestyrelsesmedlem B (Kun ulige årstal).
14. Valg af bestyrelsessuppleant (for 1 år).
15. Valg af revisor (for 1 år).
16. Eventuelt.
§ 9. Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutning indføres i en protokol.
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 5 medlemmer skriftligt stiller krav herom. Indkaldelsen skal så ske
senest 1 måned efter det fremsatte krav. Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling.
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§ 11. Bestyrelse – valg - tegningsret.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse, og består af formand, næstformand, kasserer
samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Klubben tegnes af formanden. Klubbens adresse er
formandens. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer heriblandt formanden eller
næstformanden er til stede. Der føres protokol. Meddelelser fra bestyrelsen udsendes
elektronisk til dem der har oplyst e-mail. Ved større økonomiske dispositioner, herunder
køb/salg af fast ejendom/løsøre, kræves skriftlig enighed mellem såvel formand som
næstformand og kasserer. Vedtægter for Modelklubben Nordkysten.
§ 12. Regnskab.
Klubbens regnskabsår er perioden 1. november til 31. oktober. På generalforsamlingen
fremlægges det reviderede drift- og statusregnskab. Klubbens midler hensættes på bankeller girokonto. Der udfærdiges/revideres årligt en fortegnelse over klubbens aktiver i form
af materiale og lignende. Kontingentet anvendes til klubbens drift, herunder klublokale.
§ 13. Vedtægtsændringer.
Ændringer af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af
de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 14. Klubbens opløsning.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på en i dette øjemed særligt indkaldt
generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens medlemmer skal være til stede, for
vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. På
generalforsamlingen træffes bestemmelse om hvorledes, der skal forholdes med klubbens
formue (eventuel overdragelse til Modelflyvning Danmark.)
§ 15. Opbevaring af personlige ejendele i form af byggeprojekter, værktøj og lignende i
klubben.
Opbevaring af personlige ejendele i klubbens lokaler forudsætter medlemskab.
Ejendele tilhørende personer, der ikke er medlem, skal straks afhentes.
Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 8. marts 1993 og ændret
på
generalforsamlingen den 30. november 1993, 29. november 1994, 24. november 1998, 26.
november 2002, 28. november 2006, 4. december 2007, 8. december 2009, 14. december
2010. 29 december 2011. 27 november 2012. 29 november 2014.

Attesteret Formanden :....................................……………....

Dato:................………
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