Love og vedtægter
American Car Club Copenhagen
§1

Klubbens formål er, at udbrede kendskabet, og interessen for amerikansk fremstillede biler.

§2

For at blive A-medlem af ACC, kræves ejerskab af en amerikansk fremstillet bil.
Støttemedlemsskab kan opnås af alle der er fyldt 18 år, men ikke ejer en amerikansk fremstillet bil.
Enhver der ejer en amerikansk fremstillet bil, og har adresse minimum 50 km fra klubben, og derfor
ikke kommer i klubben hver uge, kan blive langdistancemedlem.
Ved skilsmisse eller døsfald, kan ægtefælle eller samlever overtage medlemsskabet/nr.
Bestyrelsen vil i hvert tilfælde vurdere, om kravene opfyldes.
Ethvert medlem kan gøre indsigelse overfor nye medlemmer. Dette skal ske til bestyrelsen inden 1
måned efter meddelt optagelse af medlemmet.
Sælger man sin bil, har man 12mdr. til at finde en anden, for at beholde sit A-medlemskab af
klubben.

§3

Kontingentet udgør 200,- kr. pr. måned og 250,-kr i indskud ved indmeldelse
A-medlemmer kan få skrevet en person ekstra på deres medlemskort.
Kontingent for støttemedlemmer (b medlem) udgør 100,-kr. pr. måned.
Kontingent for langdistancemedlemmer udgør 1.200,-kr. pr. år. Som betales forud hver d. 1.januar.
Kontingentet skal indbetales senest d. 7. i forfaldsmåneden. Der pålægges et gebyr på 50,-kr. for hver
måned der betales for sent.
Hvis et medlem er mere end 2 måneder bagud med kontingent, ekskluderes vedkommende.
Ved eksklusion af klubben, grundet restance, kan nyt medlemskab oprettes, ved indbetaling af det
skyldige kontingent, samt dobbelt indskud.

§4

Klubben ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen. Tegningsberettigede er formand
og kasserer.
1 formand der vælges på generalforsamlingen for 2 år i lige år.
1 kasserer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år i ulige år.
5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 1 år.
2 suppleanter, der vælges for 1 år. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret
(indtil evt. indtræden i bestyrelsen).
Derudover vælges 1 revisor for et år.
Næstformandsposten tilfalder det bestyrelsesmedlem med flest opnåede stemmer.
Hvis han/hun ikke ønsker dette, tilfalder hvervet til den med næst flest stemmer osv.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med 1 PR-mand og evt. 1 sekretær. (PR-mand og sekretær udpeget
uden for bestyrelsen, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
§5

Det er ikke tilladt, at udvise en opførsel, der kan skade klubbens renomme, inventar eller andre
klubmedlemmer.
Det er ikke tilladt, at indtage euforiserende stoffer i klubben.
Det er ikke tilladt, at medbringe hunde i klubben.
Rygning i klubben er kun tilladt i rygekabinen.
Overtrædelse kan evt. medføre eksklusion.

§6

Barvagterne varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udpege medlemmer, til at tage barvagter.
Evt. afbud til barvagt, skal gives i god tid. Det påhviler den enkelte selv, at finde en afløser, til at åbne
klubben.

§7

Alle medlemmer, der er lige med i kontingent og har været medlem i min. 6 mdr. kan låne klublokalet
med en betaling på 1.500,-kr.
Der skal altid lægges et depositum på 1.500,-kr. (altså 3.000,-kr i alt).
Klublokalet kan kun lånes til medlemmers egne arrangementer.
Indtægten fra udlån af klubben, skal øremærkes til vedligehold af klubben.
Udlån skal altid godkendes af bestyrelsen og er ikke gælden før leje, samt depositum er betalt.
Klublokalet skal afleveres i rengjort stand, gerne pænere end modtaget. Dvs. støvsuget, bar, køkken
og bordplader aftørret, toiletter rengjort, affald fjernet, samt al inventar stillet på deres respektive
pladser.
Retten til tilbagebetaling af depositum bortfalder, hvis ikke lokalet er godkendt og nøglen afleveret til
et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen udpeget person, inden førstkommende klubaften.
Er nøglen bortkommet, om kodes låsene og et nyt sæt nøgler købes for lejers regning.
Organisationer med tilknytning til ACC, kan låne klubben, hvis bestyrelsen beslutter det er
formålstjenligt.

§8

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar, inden FDA´s generalforsamling, med mindre
myndighederne forbyder forsamlinger. I tilfælde hvor der er forsamlingsforbud fortsætter
bestyrelsen sit virke indtil generalforsamlingen bliver mulig at afholde.
Der indkaldes skriftligt med 5 ugers varsel. Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes, når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig
begæring herom, med angivelse af dagsorden.

Hvis ikke 2/3 af underskriverne giver fremmøde, annulleres generalforsamlingen.
§9

Den ordinære generalforsamling skal som minimum have følgende faste dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning/godkendelse
Fremlæggelse af regnskab/godkendelse.
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent
Valg af formand/kasserer
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor
Evt.

Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Kun A-medlemmer der er lige med i kontingent og
har minimum 1 måneds medlemskab er stemmeberettigede.
Referatet samt vedtægtsændringer offentliggøres minimum 8 uger efter generalforsamlingen.
§10

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.

§11

Ved nedlæggelse af klubben, skal dette vedtages på 2 på hinanden uafhængige afholdte
generalforsamlinger, med 14 dages mellemrum.
Eventuelle midler tilfalder foreningen Forenede Danske Amerikanerbilklubber.
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