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§ l.  
Klubbens navn: Morris 8 klub Danmark.  
 
§2.  
Formål: Klubbens formål er at fremme interessen for Morris 8 biler gennem afholdelse af 

klubløb, selskabelige sammenkomster, teknisk samarbejde og lignende.  
 
§3.  
Medlemmer: Som medlem kan optages enhver, som er ejer/brugere af eller i øvrigt har 

interesse for Morris 8 .  
 
§4.  
Regnskabsår: Klubbens regnskabsår er kalenderåret.  
 
§5.  
Kontingent: klubkontingentet fastsættes af generalforsamlingen.  
      Kontingentet skal betales senest l. februar. Undladelse af at betale kontingent rettidigt 

medfører, at medlemsbladet ikke tilsendes.  
 
§6.  
Udmeldelse og eksklusion: Udmeldelse kan kun ske ved meddelelse til kassereren med 

virkning fra årsskiftet.  
 

Et medlem anses ligeledes som udtrådt, hvis der i kalenderåret ikke er indbetalt kontingent. 
 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt den pågældende har skadet klubbens 
omdømme eller i øvrigt i væsentlig grad har skadet klubbens interesser.  
Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede indbringes for den 
førstkommende generalforsamling, der så har den endelige afgørelse. 
 
Ved ophør af medlemskab er den pågældende forpligtet til at afvikle ethvert 
mellemværende med klubben.   
 

§7.  
Bestyrelsen: Bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære 

generalforsamling.  
Herudover vælges to suppleanter og en revisor.  
Alle vælges for to år ad gangen dog således at kun halvdelen af de valgte er på valg hver år. 
Indtræder suppleant, sidder denne kun valgtiden ud.  
Genvalg kan foretages uden begrænsning. 
Bestyrelse konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. 
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte bestyrelsen finder det påkrævet.  
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.  
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
 

 
 
 



§8.  
Generalforsamlingen: - er klubbens øverste myndighed.  
      Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, der skal afholdes i foråret.  
      Indkaldelsen sker skriftligt eventuelt via klubbladet, senest 3 uger før generalforsamlingen. 
 Alle valg og afstemninger på generalforsamlingen foretages ved håndsoprækning. 
 
      Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende:  
 

1. Valg af dirigent og referent.  
2. Formandsberetning.  
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  
4.  Behandling af indkomne forslag.  
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

      Valg af én suppleant til bestyrelsen.  
       Evt. valg af revisor.  
  6. Eventuelt.  
 

Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest den l. januar.  
Alle forslag, der er indkommet rettidigt, skal udsendes til medlemmerne sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen 
Forslag til vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte 
medlemmer.  
Andre forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal.  
Hvert medlem har én stemme. Herudover kan hvert medlem afgive maksimalt én stemme 
yderligere i henhold til fuldmagt fra et andet medlem.  

 
§9.  
Ekstraordinær generalforsamling: - bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling, når den finder det nødvendigt. Herudover kan 1/3 af medlemmerne 
forlange ekstraordinær generalforsamling ved med angivelse af dagsorden at fremsætte 
begæring herom til formanden.  

      Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med min. tre ugers varsel. 
På ekstra- ordinær generalforsamling sker afstemning efter samme regler som ved ordinær 
generalforsamling.  

 
§10.  
Klubbens opløsning: - forslag til klubbens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på en 

generalforsamling, hvor mindst 2/3 af klubbens medlemmer er mødt.  
      Såfremt forslag er gennemført med det fornødne flertal, men der ikke er mødt de 2/3 af 

klubbens medlemmer, og forslaget opretholdes, skal bestyrelsen indkalde til ny 
generalforsamling med tre ugers varsel til afholdelse senest to måneder efter den første 
generalforsamling.  
På den anden generalforsamling kan forslaget vedtages, såfremt 2/3 af de mødte 
medlemmer stemmer for, uden at det er nødvendigt, at 2/3 af klubbens medlemmer er mødt.  
Klubbens ubrugte midler tilfalder veteranklub efter bestyrelsens valg. 

 


