
Vedtægter for FJ Club DK 
 
§ 1. Navn 
 
Klubbens navn er: FJ Club DK 
Klubben er stiftet den 7. september 2003. 
Klubbens hjemsted er den til en hver tid valgte formands adresse. 
 
§ 2. Formål og medlemskab 
 
Stk. 1. 
Klubbens formål er at samle motorcyklister med interesse i YAMAHA MC-modellerne: FJ 1100,  
FJ 1200 og FJR 1300. 
 
Stk. 2. 
Klubbens formål er ligeledes at fremme kammeratligt og hyggeligt samvær ved arrangementer og 
fælles ture for klubbens medlemmer. 
 
Stk. 3. 
Klubben bestræber sig på at afholde min. 2 officielle arrangementer i løbet af året. 
 
Stk. 4. 
Klubben stiller en hjemmeside til rådighed for klubbens medlemmer. 
Hjemmesiden benyttes til at formidle klubbens budskaber og viden omkring ovennævnte 
motorcykler. 
 
Stk. 5. 
Som medlem kan optages alle personer med interesse i YAMAHA FJ og FJR motorcykler. 
 
Stk. 6. 
Klubben kan tilslutte sig nationale eller internationale fora og foreninger omhandlende 
motorcykelinteresser og kørsel på motorcykel. Evt. medlemskaber vedtages af 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 7. 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem hvis opførsel direkte strider mod klubbens formål eller som 
modarbejder klubben. I tilfælde af eksklusion skal sagen forelægges på førstkommende 
generalforsamling. 
 
§ 3. Økonomi 
 
Stk. 1. 
Klubbens økonomi baseres på indkommende kontingenter fra medlemmer og offentlig bevilling 
efter gældende lov. 
 
Stk. 2. 
Klubbens medlemskontingent opkræves af klubbens kasserer og betales forud 1 gang årligt. 
Medlemskabet er gyldigt når kontingentet er indbetalt på klubbens konto. 
 
Stk. 3. 
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen på baggrund af foreningens økonomi. 
Kontingentet betales ved indmeldelse og derefter for hvert kalenderår, senest med udgangen af 
januar måned for det pågældende år. Der udsendes meddelelse herom senest 4 uger før sidste 
frist for indbetaling. 
 



Stk. 4. 
Medlemmer der indmeldes efter 1. juli skal ikke betale kontingent ved det følgende årsskifte. 
 
§ 4. Generalforsamlingen 
 
Stk. 1. 
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hver år inden udgangen af juni 
måned. 
 
Stk. 2. 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved udsendelse af e-mail til alle 
medlemmer og ved opslag på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden. 
 
Stk. 3. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 
uger før generalforsamlingen. 
 
Stk. 4. 
Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling og forslag til vedtægtsændringer 
skal viderebringes til medlemmerne via opslag på klubbens hjemmeside senest en uge før 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 5. 
Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst indeholde: 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til drøftelse samt fastsættelse af kontingent 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 
 
Stk. 6. 
Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. En lovlig indvarslet generalforsamling er 
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Der kan ikke afgives fuldmagt til afstemninger. 
 
Stk. 7. 
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal, dog undtaget afstemninger vedrørende opløsning 
af klubben. Hvis formandens beretning eller det af kassereren fremlagte regnskab forkastes, 
træder bestyrelsen tilbage og der indkaldes til en ny generalforsamling med ét punkt på 
dagsordenen: Valg af bestyrelse. 
 
Stk. 8. 
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, dog skal formand og kasserer som minimum være 
myndige. 
 
Stk. 9. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af 
gangen, idet 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige 
år. Suppleanterne vælges hvert år. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv (formand, kasserer, sekretær mv.). 
 



Stk. 10. 
På generalforsamlingen vælges en revisor, der ikke er medlem af bestyrelsen. 
 
Stk. 11. 
Kandidater skal være til stede eller have givet skriftligt tilsagn om at være villige til at modtage valg. 
Ved stemmelighed foretages omvalg. 
 
Stk. 12. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/5 af klubbens 
medlemmer skriftligt forlanger det. 
Reglerne for indkaldelse, valg og afstemning er de samme som ved ordinær generalforsamling. 
 
Stk. 13. 
Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol. 
 
§ 5. Bestyrelsen 
 
Stk. 1. 
Klubben tegnes af formanden og kassereren. Klubben ledes af bestyrelsen. Suppleanterne kan 
deltage i bestyrelsesarbejdet. 
 
Stk. 2. 
Sekretæren drager omsorg for indkaldelse til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden. 
 
Stk. 3. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede og den ene er formanden 
eller kassereren. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. 
 
Stk. 4. 
Der føres referat af bestyrelsesmøder. Referater er om ønskeligt tilgængelige for medlemmer. 
 
Stk. 5. 
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens drift og hjemmeside. 
 
Stk. 6. 
Bestyrelsen er ikke ansvarlig for indlæg på hjemmesiden fra klubbens medlemmer. 
Bestyrelsen kan ikke drages til ansvar for holdninger og indlæg på klubbens hjemmeside. 
 
Stk. 7. 
Bestyrelsen kan ikke indgå bindende aftaler som grundlæggende ændrer på klubbens 
drift, uden disse først er besluttet på en generalforsamling. 
 
Stk. 8. 
Bestyrelsen afholder møder efter behov. 
 
§ 6. Regnskabsbestemmelser 
 
Stk.1. 
Regnskabsåret er kalenderåret. I forbindelse med opslag om generalforsamling, stilles revideret 
regnskab samt forslag til budget for det kommende år til rådighed på klubbens hjemmeside. 
 
Stk.2. 
Det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen til godkendelse. 
 



Stk. 3. 
Budget forelægges til drøftelse på generalforsamlingen. 
 
Stk. 4. 
Klubbens midler opbevares i bank eller på girokonto. Kassereren fører kassebog over klubbens 
indtægter og udgifter i form af kontoudtog. 
 
Stk. 5. 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen kontingentets størrelse. Eventuelle ændringer skal 
ske med generalforsamlingens godkendelse. 
 
Stk. 6. 
Kontingentet opkræves af klubben og skal betales for minimum et år forud. 
 
§ 7. Opløsning 
 
Stk. 1. 
Forslag om opløsning af klubben skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling. 
Der kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 
 
Stk. 2. 
Ved opløsning overgår klubbens midler til almennyttige formål i henhold til generalforsamlingens 
beslutning. 
 
 
 
Ovennævnte vedtægter er godkendt på FJ Club DK’s Generalforsamling den 30. maj 2015 
 


