Vedtregter for
3modul.dk
Se ogs6r'edtaegtsandringernederstpi siden

fil. Navnog hjemsted:
Stk. 1.Klubbensnavner 3modul.dk.
Stk.2. Klubbenshjemsteder SorsKommune.
Stk.3. Klubbenshjemmesider
er: http://www.3modul.dk
og
http:i/www.horsecreek.
di</MarklinModulerne

Stiftet d.: 13-06-2010

$2. Foreningensformil:
Stk. 1. Er at vere-samlingspunkt og forening for modeltogs interesserededer vil kore modeltog i
scala 1:87 ( HO ) inspireret efter det tyske modul koncept "FREMO" (FreundeskreisEuropreische
Modelbaner),alle epoker, opbygget med Miirklin K-, C- eller tilsvarende skinner af andetfabrikat
til 3-skinne-brug.

Stk. 2. Er ligeledesat foroge medlemmernesviden gennemtema msder, foredrag, gensidige
klubbesogitrrefinden og udenlands.

Stk. 3. Er at dyrke frellesskabgennembygge- og koredagesamt hjelpe andre med deres
byggeproblemer.

Stk. 4. Foreningensvirksomhed er almennyttig og 6benfor enhver, som tilslutter sig foreningens
formfll og som vil deltagepositiw og aktivt i foreningensarbejde.

$3. Foreningsns drift:

Stk. 1. Finansieresved medlemskontingentog tilskud/donationer/sponsorater.

$4.lVledlemmer:
Stk. 1.Aktive medlemmerkan optagesi foreningen.
Stk.2. Ungeunder15 ir, kun ifolge medvoksen.

$5.Kontingent:
fastsrttesaf generalforsamlingen.
Stk. 1.Kontingentfor medlemmerne
grelderfra det
Stk.2. Kontingentfalgerkalenderiretuansetindmeldelsestidspunkt
og indmeldelsen
tidspunkthvor indbetalingsker.

$6. Foreningsns overste ledelse:

Stk.l. Foreningensledelsevaretagesaf en bestyrelsepi 3 eller 5 medlemmer, der velges af
generalforsamlingen.

$7. Generalforsamlingen:

Stk. l. Generalforsamlingener foreningenshojestemyndighed.
Stk. 2. Den ordinreregeneralforsamlingafholdeshvert 6r inden udgangenaf marts mined og
indkaldesmed minimum 4 ugers varsel af bestyrelsen.
Stk. 3. Dagsordenenskal indeholde folgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandensberetning.
3. Kassererenfremlreggeret revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Bestyrelsenfremlreggeret udkast til budget for det kommende ir.
6. Fastsrettelseaf kontingent for det kommende6r.
T.Yalgtil bestyrelsen.(velges for 2 6r ad gangen).

Valg af formand (normalt i ulige 6r).
Valg af kasserer(normalt i lige &r).
Valg af nestformand (sekretrer)(lige 6r).
Valg af eventuellemenige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant(1 6r ad gangen).
9. Valg af Web-master(1 6r ad gangen).
10.Valg af 1 revisorer.(1 6r ad gangen).
11. Valg af 1 revisorsuppleant.(1 ir ad gangen).
12.Yalg af tekniskansvarlig
13.Eventuelt.
skal vere bestyrelseni hande senest
Stk. 4. Forslag,der snskesbehandletpi generalforsamlingen,
3 uger far generalforsamlingen.
Stk. 5. StemmerelpA generalforsamlingenhar alle aktive medlemmer, som ikke er i
kontingentrestance.
Stk. 6. Afstemning foretagesved hindsoprekning, dog ved personvalg foretagesder skriftlig
afstemning,sifremt 6t medlem krever dette.
Stk. 7. Valgbartil bestyrelsener ethvertaktivt medlemover 18 6r.
Stk. 8. Ekstraordinrergeneralforsamlingkan indkaldes med mindst 3 ugers varsel,
a) Nir bestyrelsenfinder det nodvendigt,
b) Nar mindst ll3 af de aktive medlemmer snsker det.
Der skal si indsendesforslag til motiveret dagsordentil bestyrelsen.
Stk. 9. Over det foretagnepA generalforsamlingenudfrerdigeset referat, der underskrivesaf
formand, nestformand og kasserer.Referatetgorestilgrengeligt pi foreningenshjemmesidesenest
14 dageefter generalforsamlingen.
har de i$4 nevnte medlemmer,dog undtagetmedlemmer
Stk. 10.Adgangtil generalforsamlingen
med skyldigt kontingent.
Stk. 11. Stemmerethar kun de i$4 nrevntemedlemmer,hvert medlem har en stemme,hvilket ogsi
er grldende for ungeunder 15 ar ifolge med voksne.

Stk. 12. Generalforsamlingentrreffer sine beslutningerved simpelt stemmeflertal.
kan lade sig reprresentere
Stk. 13.Et medlem som er forhindret i at deltagepA generalforsamlingen,
med fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan ikke msde med mere end en fuldmagt.
Stk. 14. Et medlem har mulighed for at brevstemmevedrsrendepunkter der alleredeer
offentliggj ort pi dagsorden.
Stk. 15. Generalforsamlingenindkaldes ved srerskiltbrev/mail til alle medlemmer med mindst 4
ugersvarsel. Af indkaldelsen skal det fremgi at indsendelseaf forslag skal ske til en fra bestyrelsen
senest2 uger far generalforsamlingen.

$8. Ilestyrelsenssamme*setning:
Stk. 1. Bestyrelsenbestir af 3 eller 5 medlemmerdog minimum 3 med folgendeposter:Formand,
kassererog nrestformand.

Stk. 2. Formandog kassererer ikke pA valg sammeir. Formandenvelges fsrste gangindtil 2011
og kassereren2012.

opgave og virke:
$9. Best--vrelsens

Stk. 1. Foreningensdagligeledelsevaretagesaf bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsenudarbejderirligt en beretning, hvori foreningensvirksomhed i det forlobne 6r
beskrives.Beretningenfremlreggesmundtlig og skriftligt pi generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsenindkaldertil generalforsamlingmindst en gang irligt.
afholdesmindst 4 gange
Stk. 4. Bestyrelsenfastsretterselv sin forretningsorden,bestyrelsesmsde
hrligt, derudoverefter behov.
Stk. 5. Formandenkan nir han finder det nodvendigt eller nflr mindst 2 bestyrelsesmedlemmer
kraeverdet indkalde til bestyrelsesmsde.
skal ske med mindst 14 dagesvarsel.
Stk. 6. Indkaldelsetil bestyrelsesmode
som underskrivesaf alle i bestyrelsen.
Stk. 7. Der udarbejdeset referat efter hvert bestyrelsesm@de,
til bestyrelsenog revisor.
Stk. 8. Referatetudsendessenest14 dageefter bestyrelsesmodet
Stk. 9. Bestyrelsentrreffer sine beslutningerved simpelt stemmeflertal.

Stk. 10. Bestyrelsener berettiget til at ekskludereet medlem hvis medlemmet ved omtale eller
andenhandling skaderforeningens interessereller anseelse.Der kan ligeledes ske eksklusionhvis
medlemmetikke udviser respekt for andrepersonerog deresudstyr.
Stk. 11. Et ekskluderetmedlem har ret til at fi sin bortvisning taget op ved fsrstkommende
generalforsamling.
Stk. 12. Et medlem betragtessom udmeldt, nar den pigreldende ikke har betalt sit kontingent, senest
3 mineder efter at der er iykket for det. Bestyrelsenkan ved srerligeforhold, f.eks. sygdom,treffe
beslutningom henstandfor et medlem.

$10. Butlget, regnskah og revisi*n:
Stk. 1. Bestyrelsenudarbejderhvert ar et budget der fremlegges pi generalforsamlingen.
Stk. 2. Foreningensregnskabstr falget kalenderiret.
Stk. 3. Regnskabetgennemgisaf revisor.
Stk. 4. Regnskabetunderskrivesaf kasserer,formand og revisor.

$1l.

'Iegningsret:

Stk. 1. Foreningentegnesaf formanden og kassereren.I formandensfravrerlforfald tegnesklubben
af nrestformanden.
Stk. 2. I forbindelsemed netbankmi kassererendisponerealene

$12.Hreftelse:
Stk. 1. For de forpligtigelser der pihviler foreningen i ovrigt hreftesalene med den til enhvertid
eksisterendeformue.

$13. Yedtregts:enetringer:
Stk. 1. Forslagtil rendringeraf foreningensvedtegter kan behandlespA sivel ordin&re som
ekstraordineregeneralforsamlingerog skal vedtagesmed mindst2l3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2. Til vedtagelseog andringer i S 14, kreves dog, at mindst 213af de stemmeberettigede
stemmerherfor.

$14.Ophor:

Stk. 1. Beslutning om foreningens ophor eller likvidation krrever at mindst2l3 af de afgivne
stemmerer for oplosning ph2 ph hinanden folgende generalforsamlinger.
Stk. 2. Ved ophor skal evt. overskud gives til almennyttigeformil inden for folkeoplysningens
omride.

Vedtagetpt stiftendegeneral

Formand:
Nestformand:
Dirigent:
Vedtegterne er gddkendVregistreretaf Sors Kommune,

Vedtagtsmndringer:

