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Stk. 2. Klubbens hjemrstecl er Sorø Kommune.
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§2. Forcningens formål:

Stlc L Er at være samlingsprmkt og forening for modeltogs interesserede der vi1 køre modeltog i
scala l:87 ( HO ) inspireret efter det fske modul koncept "FREMO" (Freundeskreis Europæische
Modelbaner), alle epoker, opbygget rned Marklin K., C- eller tilsvarende skinner af andet fabrikat
til 3'skinne-tlrug.

§tk. 2. Er ligeledes at forøge medlemmemes viden gennem tema møder, foredrag, gensidige
klubbesogltræf inden og udenlands.

§tk. 3. Er at dyrke fællesskab gennem bygge- og køredage samt §ælpe andre med deres
byggeproblemer.

Stk, 4. Foreningens virksomhed er almennytlig og åben for enhver, som tilslutter sig forerungens
formål og som vil deltage positir.t og aktir,t i foreningens arbejde.

§§" §'*rwnimg*ns

drift;

§tk. t. Finansieres ved medlemskontingent og tilskud/donationer/sponsorater.
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§tk.

1.

Aktive medlemnuerkan optages i foreningea

Stk. 2. Unge urder 15 år, kun ifølge med voksen.

§5. Kontingent:

Stk. 1. Kontingent for medlemmeme fastsættes af gøreralforsamlingen.
Stk. 2. Ka,ntingent føtgø kalenderåret uanset indrnetdelsestidspunkt og indmeldetsen gælder.&a det
tidspunkt hvor indbetaling slcer.

§6, Foluningens ovsr.ste ledelse:

§tk,1. Soreningens Isdelse varstages af en bestyrelse på 3 pller 5 medlenorner, dgr vælges
generalforsamlingen.
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Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
Stk. 2, Den ordirære gert€ralfursarnling afholdes hvert fu inden udgangan,af marls måned og
indkaldes med minimum 4 ugers varsel af bestyrelsen.

1.

Yalg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.
3. Kasserorefi freml*gger et reyideret rsgnskab.

4. Indkomne

5

forslag.

:

Kommende aktiviteær (åben for nye ideer):

- Udstillinger
- Temamøder/Kurser
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14. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
2 Wer før general fonamlin gen.
Stk. 5. Stemrneret på generallbrsamlingen har alle aktive medlemmer, som ikke er
kontingentrestance.

i

Stk. 6. Afstemning f,oretages ved håndsoprækning, dog ved personvalg foretages der skriftlig
afstemning, såfremt dt medlemkræver dette.
Stk. 7. Valgbar

til

bestyrelsen er ethvert alitivt medlem over 18 år.

§tk. 8" Ekstraordinær generalforsarnling karr indkaldes med mindst 3 ugers varsel,
a) Når bes§relsen finder det nødvendigt,

b)Når mindst L/3 af de aldive medlemrner ønsker det.
Der skal så indsendes forslag

til motiveret dagsorden til bessrelsen.

Stk. 9. Over det foretagne på gemeralforsamlingen udfærdiges et referal der underskdves af
formand, næstformand og kasserer. Referatet gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest
I 4 dage efter generalforsamlingen.

til generalforsarnlingen har de i§4 nævnte medlemmer,
s§ldigt kontingent

Stk- 10. Adgang
med

dog undtaget medlemmer

Stk. 11. §temmeret har kun de i§4 nævnJe medlemme4 hvert medlem har en slemme, hvilket også
er gældende for unge under 15 år ifølge med voksne.
Stk. 12. Generalforsamlingen træffer sine beslutringer ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 13" Et medlem som er forhindret i at deltage på generalforsamlingerq kan lade sig repræsentere
til et andet medlem. Et rnedlem kan ikke møde med mere end en fuldmagt.

med fuldrnagt

Stk. 14. Et medlem har mulighed for al brevstemme vedrørende punkter der allerede er
offenlliggi ort på dagsorden.
Stk. 15. Generalforsamlingen indknid.es ved særskilt brev/rnail til alle rnedlemmer med miadst 4
ugers varsel. Af indkaldelsen skal dø fremgå at indsendelse af forslag skal ske til en fra bestyrelsen
senest 2 uger før generalforsamlingen.

§S. §mstyre§ssns s ss§x§Ismsm*x*ug:

§tk. 1. Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer dog minimum 3 med følgende poster: Formand,
kasserer og næsformand.

Stk. 2. Formand og kasserer er ikke på vatg samme fu. Fornanden vælges første gang indtil 2011
og kassereren 2012.

§§" §*s§x"*§s*xrs *pgmt"* *g v§rk*:

§tk. 1. Forenlngens daglige ledelse varetages af bes§relsen.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder arligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år
besli.rives. Beretringan fremlægges nrundtlig og skriftliS på generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsen indkalder

til generalforsamling rnindst

en gang arligt.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter sely sin forreffringsorden, bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange

fuligt, derudover efter behov.
Stk. 5. Formanden kan når han finder det nødvendigt eller når mindst 2 bestyrelsesrnedlemmer
Lræver det indkalde til besiyrelsesrnøde"
Stk. 6. Ind.kaldelse

til besfrelsesmøde

skal ske med miqdst 14 dages varsel.

Stk. 7" Der udarbejdes et referat efter hvert bestyrelsesmøde, sorn underskrives af atle i bestyrelsen.

§tk. 8. Referatet udsendes senest 14 dage efter bes§relsesmødet til bestyrelsen og revisor.
§tk. 9. Bes§relsen træffer sine beslutringer ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 10. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlern hvis medlemmet l-ed onrtale eller
anden handling skader foreningens interesser eller anseelse. Der kan ligeledes ske eksklusion hvis
medlemmet iklie udviser respekt for andre personer og deres udstyr.
Stk. 11. Et eksktruderet medlem har ret
generalforsarnling.

til

at få sin bortvisning taget op ved førs&ommende

§tk. 12. Et medlem betragtes som udmeldq når den pågældende ikkehar betalt sit kontingent, senest
3 måneder efrer at der er rykket for det. Bes§relsen kan ved særlige forhold, f.eks. sygdonr, træffe
beslutring om henstand for et medlem.

§I0. Budget, rcgnskah ag r*vision:
Stk" 1. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget der fremlægges på generalforsarnlingen.
Stk. 2. Foreningens regnskabsår følgerkalenderåret.
Stk. 3. Regnskabet gennerngås afrevisor.
Stk. 4. Regnskabet undersknves af kasserer, formand og revisor.

$ t. 'li*gxx§lr§sr*t:
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. I forrnandens fravær/forfald tegnes klubben
af næstformanden.

§tk. 2. I forbindelse med nøtbank må kassereren disponere alene

§ 12.

flæftelse:

Stk. 1" For de forpligtigelser der påhviler foreningen
eksisterende formue.

i ovrigt hæftes

alene med den

til enhver tid
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