Gældende fra generalforsamlingen 2018
Beskrivelse:
MC Frodig er en motorcykelklub for ”frodige” kvinder og mænd.
Klubbens navn er MC Frodig
Klubben blev stiftet d. 13. april 2013 af Helle Toftegård.
§1.
Formålet med klubben er primært at skabe positivitet omkring frodige kvinder og livet som motorcyklist.
MC Frodig er en klub for både kvinder og mænd som kan se det dejlige i at komme ud og køre motorcykel
og som værdsætter det fællesskab det giver.
§2.
Klubbens værdier er:
 Samvær på fælles ture og træf.
 Hygge, kammeratskab og fællesskab.
 loyalitet, respekt og ærlighed overfor de øvrige klubmedlemmer.
 Humor! Et smil på læben er altid godt!
 Man behandler andre som man selv ønsker at blive behandlet.
§3.
Ved klubrelaterede sammenkomster, træf og møder med andre klubber bæres vesten med klubbens
mærker naturligvis.
§4.
Medlemskab er for både mænd og kvinder som kan efterleve §1 og som ejer og bruger en motorcykel.
Medlemskab forudsætter også at man, i rimeligt omfang, deltager i klubbens mc-relaterede aktiviteter
gennem sæsonen.
Ethvert nyt medlem skal gennemgå et prøvemedlemskab af 6 måneders varighed, dog minimum en mcsæson, hvor prøvemedlemmet har deltaget i en rimelig andel af klubbens aktiviteter.
Prøvemedlemskabet starter fra gruppens accept af personen som prøvemedlem. Ønsker en person at blive
prøvemedlem skal vedkommende henvises til at kontakte formanden.
Klubben optager kun ét prøvemedlem ad gangen, med mindre særlige omstændigheder taler for andet.
Prøvemedlemmer kan ikke bære klubbens rygmærke, men kun klubbens navn indtil endelig optagelse.
Inden prøvetidens udløb samles bestyrelsen og afgør om prøvemedlemmet kan blive fuldgyldigt medlem.
Alle skal høres og kun ved enstemmighed kan prøvemedlemmet få fuldt medlemskab.

Ethvert medlem af klubben kan til enhver tid melde sig ud. Rygmærket kan beholdes men må ikke bæres
offentligt.
Et medlem kan kun ekskluderes efter følgende retningslinjer:
 En klage over et medlem rettes til formanden.
 Formanden tager kontakt til medlemmet, forklarer situationen og sætter emnet på dagsordenen til
næste klubmøde.
 På klubmødet diskuteres forholdet og alle har taleret.
 Eksklusion af et medlem kan kun gennemføres ved enstemmighed blandt resten af medlemmerne.
§5.
Klubben har tre tillidsposter bestående af: Formand, næstformand og kasserer. De resterende
klubmedlemmer tilhører alle bestyrelsen.
Alle tre tillidsposter besættes for et år ad gangen, og posterne fordeles på generalforsamlingen.
§5.
Kontingent for det følgende år aftales på generalforsamlingen.
§ 6.
Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes i første kvartal. Forslag, som
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt senest syv dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender og afgør alt ved almindelig
stemmeflertal.
Beslutninger, der tages på lovligt indkaldte generalforsamlinger, er gældende for klubben og dens
medlemmer uanset de fremmødtes antal.
§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3 af
medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Såfremt mindre end 2/3
af underskriverne giver møde, kan bestyrelsen afvise generalforsamlingen.
§7
Kassereren skal føre nøje regnskab med klubbens midler. Ekstraordinær bevilling af midler kan kun finde
sted hvis 50 % eller mere af klubbens medlemmer vedtager en sådan bevilling.
Regnskabet skal fremlægges i revideret stand ved den ordinære generalforsamling.
§8
Klubben kan ikke opløses, så længe 1/3 af medlemmerne kræver den bevaret. I tilfælde af klubbens
opløsning tilfalder eventuelle midler et velgørende formål efter medlemmernes valg.
Således vedtaget (dato) ___________
Formand __________________________

Dirigent ___________________________

