
Hvilket reglemet ønskes ændret : Vedtægter

Reglementpunkt : §1

Nuværende tekst / reglementspunkt :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

09-10-2015 Brian

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

§1. Foreningens navn
Foreningens navn er Danish Racing Club.

Den ændring er for ikke at skulle ændre vedtægter hver gang der kommer ny formand

Forslag til ændring
Generalforsamling DARC

2015-1

§1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Danish Racing Club. Foreningen er hjemmehørende i Viborg Kommune.



Hvilket reglemet ønskes ændret : Vedtægter

Reglementpunkt : §5

Nuværende tekst / reglementspunkt :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

09-10-2015 Brian

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

§5. Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på et bestyrelsesmøde i december måned. 

Kontingentet opkræves helårligt forud for både aktive og passive medlemmer.

Der udsendes ikke girokort mere

Forslag til ændring
Generalforsamling DARC

2015-2

§5. Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på et bestyrelsesmøde i december måned. 
Kontingentet opkræves helårligt forud for både aktive og passive medlemmer. Girokort udsendes i 

januar måned..



Hvilket reglemet ønskes ændret : Vedtægter

Reglementpunkt : §7.

Nuværende tekst / reglementspunkt :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

09-10-2015 Brian

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

§7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste 

myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes i oktober 
kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder før 
generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret udøves ved personligt 

fremmøde. Ved et medlems forfald kan medlemmet overdrage sin stemmeret ved skriftlig fuldmagt 
til et andet medlem. Et medlem kan kun repræsentere een fuldmagt.

Tilpasning til virkeligheden

Forslag til ændring
Generalforsamling DARC

2015-3

§7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste 

myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes i oktober 
måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel gennem udsendelse af e-mail samt ved indlæg på 

internet.
Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden udsendes 

pr. e-mail.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder før 
generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret udøves ved personligt 

fremmøde. Ved et medlems forfald kan medlemmet overdrage sin stemmeret ved skriftlig fuldmagt 
til et andet medlem. Et medlem kan kun repræsentere een fuldmagt.



Hvilket reglemet ønskes ændret : Vedtægter

Reglementpunkt : §8

Nuværende tekst / reglementspunkt :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

09-10-2015 Brian

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

§8. Dagsorden
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af repræsentant til bestyrelsen i Kørerforeningen Gr. N
6. Eventuelt.

Tilpasning til virkeligheden

Forslag til ændring
Generalforsamling DARC

2015-4

§8. Dagsorden
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand.
6. Valg af op til 7 bestyrelsesmedlemmer, som selv konstituerer sig med næstformand og kasserer 

ved første møde.
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.



Hvilket reglemet ønskes ændret : Vedtægter

Reglementpunkt : §9

Nuværende tekst / reglementspunkt :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

09-10-2015 Brian

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

§9. Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §6 om eksklusion, §15 
om vedtægtsændringer og §16 om foreningens opløsning. Dirigenten bestemmer 

afstemningsmåden. Hvis blot 1 medlem ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning. Alle valg 
og afstemninger om eksklusion foretages skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne 
optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Tilpasning til virkeligheden

Forslag til ændring
Generalforsamling DARC

2015-5

§9. Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede 

forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §6 om eksklusion, §15 

om vedtægtsændringer og §16 om foreningens opløsning. Dirigenten bestemmer 
afstemningsmåden. Hvis blot 1 medlem ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning. Alle valg 

og afstemninger om eksklusion foretages skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne 

optages i det omfang, dirigenten bestemmer.



Hvilket reglemet ønskes ændret : Vedtægter

Reglementpunkt : §11

Nuværende tekst / reglementspunkt :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

09-10-2015 Brian

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

§11. Bestyrelse
Bestyrelsen i Kørerforeningen Gr. N er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i 

alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til 
vedtægterne.

DARC medlem i bestyrelsen  vælges for en 2-årrig periode af den ordinære generalforsamling. 
Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er alle foreningens medlemmer.

Bestyrelsen kan ikke stifte gæld uden generalforsamlingens godkendelse.

Tilpasning til virkeligheden

Forslag til ændring
Generalforsamling DARC

2015-6

§11. Bestyrelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne 

beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af op til 7 personer, som vælges for en 1-årrig periode af den ordinære 

generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er alle foreningens medlemmer.
Bestyrelsen kan ikke stifte gæld uden generalforsamlingens godkendelse.



Hvilket reglemet ønskes ændret : Vedtægter

Reglementpunkt : §12

Nuværende tekst / reglementspunkt :

Ønskes ændres til :
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09-10-2015 Brian

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

§12. Konstituering – tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig selv 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra såvel 

formanden som kassereren..

Tilpasning til virkeligheden

Forslag til ændring
Generalforsamling DARC

2015-7

§12. Konstituering – tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et 

bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt 
formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans 

sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra såvel 
formanden som kassereren..



Hvilket reglemet ønskes ændret : Vedtægter

Reglementpunkt : §13

Nuværende tekst / reglementspunkt :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

09-10-2015 Brian
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Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

§13. Regnskab
Regnskabsåret følger sæsonen med afslutning umiddelbart efter sidste løbsweekend. Det 

reviderede regnskab fremsendes til medlemmerne eller lægges ud på medlemssiden seneste 8 
dage efter årsmødet.

Tilpasning til virkeligheden

Forslag til ændring
Generalforsamling DARC

2015-8

§13. Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 1. september til 31. august. Regnskabet skal sendes til revisorerne 

for godkendelse i september måned.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med 

revisorernes påtegning.
Regnskab og budget bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 1 uge før 

generalforsamlingens afholdelse.



Hvilket reglemet ønskes ændret : Vedtægter

Reglementpunkt : §14

Nuværende tekst / reglementspunkt :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

09-10-2015 Brian

Dato : underskrift :
Kørerforeningen Gr. N / 25-06-2015 / MRJ/BJ/JJ

§14. Revision
DARC bruger Kørerforeningen Gr. N's revisorere 

Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at 
efterse regnskab og beholdninger.

Tilpasning til virkeligheden

Forslag til ændring
Generalforsamling DARC

2015-9

§14. Revision
Den ordinære generalforsamling vælger for 1 år af gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant, jfr. §8.

Revisoren skal hvert år i september måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at 
beholdningerne er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at 
efterse regnskab og beholdninger.


