
Vedtægter for
§ITYN§Iffi§T

Modeljernba neklubben STEVNSTOGET

§ 1 Navn og formål

Stk. 1 Klubbens navn er 'Modeljernbaneklubben STEVNSTOGET.

Stk. 2 Klubbens hjemsted er Stevns kommune.

Stk. 3 Klubbens postadresse er formandens adresse.

Stk. 4 Klubben er medlem af Dansk Model Jernbane Union (forkortet DMJU).

Stk. 5 Klubbens formål er:
a) at udbrede kendskab til modeljernbane og dertil knyttede aktiviteter såvel
fagligt som socialt.

b) at opbygge et fast modelbaneanlæg med DSB og danske privatbaner som
forbillede istørrelse H0 (1:87) med Mårklin C-skinner til AC digitaldrift i passende
lokale(r).

§ 2 Medlemmer

Stk. 1 Som aktivt medlem kan optages enhver modeljernbane interesseret person, som er
fyldt 10 år, Personer under 10 år kan komme i klubben , i f ølge med et aktivt medlem, under
dennes ansvar.
Klubben er en nøgleklub. Nøgle til klubben udleveres til aktive medlemmer over 18 år, når
nøgledepositum samt første kontingent er betalt.
Der fastlægges to faste klubaftener om ugen, 'en køreaften og 'en byggeaften. Aktive
medlemmer med nøgle kan anvende klubbens lokaler til klubrelevante aktiviteter.
Endvidere kan der optages støtte medlemmer med begrænsede rettigheder.

Stk. 2 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, når det skønnes, at medlemmet skader
klubbens anseelse eller arbejde, eller i tilfælde af at et medlem er i mere end 3 måneders
restance.

§ 3. Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Den indkaldes
med mindst 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse pr. e-mail til medlemmerne, samt opslag
på t<lubOens hjemmeside.
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Stk. 3 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent og stemmetællere
3) Formandens beretning.
4) Kassereren f remlægger et revideret regnskab f or det f organgne år
5) Bestyrelsen f remlaegger et udkast til budget for det kommende år.
6) Fastsættelse af kontingenter og depositum for det kommende år.
7) Indkomne forslag.
B) Valg til bestyrelsen.

a. valg af formand (lige år).
b. valg af kasserer (ulige år),
c. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år).
d. valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år).

9) a. valg af 1 suppleant (lige år)
b, valg af 1 suppleant (ulige år)

10) Valg af bilagskontrollant (lige år),
11) Valg af bilagskontrollant suppleant.(ulige år)
12) Eventuelt

Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage f ør generalforsamlingen.

Stk. 5 Stemmeret på generalforsamlingen har kun aktive medlemmer, som ikke er i kontingent
restance. Der kan stemmes pr. fuldmagt, dog kan hvert fremmødt medlem kun repræsentere
1 fuldmagt.

Stk. 6 AIle afstemninger af gøres ved simpelt flertal med undtagelse af afstemninger om
vedtægtsændringer som beskrevet i§ 7.

Hvis blot råt medlem ønsker hemmelig afstemning gennemføres dette.

Stk. 7 Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem over 18 år og med stemmeret til
generalf orsam lingen.

Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel
a) når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
b) når mindst L/3 at de aktive medlemmer ønsker det. Der skal så indsendes
forslag til motiveret dagsorden til bessrelsen.

§ 4 Bestyrelsen

Stk. 1 Klubben ledes af den på generalforsamtingen valgte bestyrelse
a)Klubben tegnes af formanden. I dennes f ravær/f orfald tegnes klubben af
næstformanden.
b)Kassereren af holder alle de med klubbens almindelige administration forbundne
udgifter. Alle øvrige udgifter af holdes efter bestyrelsens godkendelse.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, bestyrelsens forslag der skal behandles på
generalforsamlingen, samt revideret regnskab f or det forgangne år og budget f or det
kommende år.

Stk. 2. Den nyvalgte bes§relse konstituerer sig eftergeneralforsamlingen med næstformand
og sekretær.

Stk. 3. Sekretæren f ører foreningens protokol, og bistår formanden med div. korrespondance.

Stk. 4. Kassereren f ører foreningens regnskab og er ansvarlig for alle kassebilag. Klubbens
midler bør anbringes således, at der opnås det bedste renteaf kast.
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Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte en række udvalg til at varetage forskellige opgaver i

klubben. Disse udvalg behøver ikke nødvendigvis at have et bestyrelsesmedlem som medlem.

§ 5 Økonomi

Stk. 1 Kontingenter og depositum fastsættes på generalforsamlingen

Stk.2 Kontingentet betales kvartalsvist forudog forfaldertil betaling den f. ikvartalets første
måned.

Et medlem, der er i restance i mere end et kvartal kan nægtes adgang til klubben, og
vedkommende har ikke stemmeret på generalforsamlingen'

Stk. 3 Bestyrelsen kan ikke optage lån på foreningens vegne medmindre der foreligger en
generalforsamlings beslutning om dette.

Stk. 5 Kassereren og formanden har begge fuldmagt til klubbens konti.

Stk.6 Regnskabsåret går fraL /1 til 31 / 12.

Stk. 7 For klubbens forpligtelser hæfter udelukkende klubbens egne midler, idet ingen
medlemmer hæfter for klubbens eventuelle gæld,

§ 6 Ejerforhold

Stk, l Alle anlægsaktiver er klubbens ejendom, Alt materiel som foræres til, eller købes af
klubben, skal registreres som klubbens ejendom.

Stk. 2 Rullende materiel, som ejes af klubbens medlemmer kan indgå i kørslen på klubbens
anlæg, dog på medlemmernes eget ansvar.

Stk. 3 Effekter, som er registreret som klubbens ejendom, kan ikke forlanges leveret tilbage af
giveren eller boet efter et medlem.
Fjernelse af eff ekter tilhørende klubben, betragtes som tyveri og vil medføre eksklusion f ra
klubben og en anmeldelse til Politiet.

Stk. 4 Et medlem må itt<e udnytte klubbens navn til egen økonomisk vinding.

§ 7 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Forslag til ændringer af klubbens vedtægter kan behandles på såvel ordinære, som
ekstraordinære generalforsamlinger, og skal vedtages med simpelt flertalaf de afgivne
stemmer.

Stk. 2. Til vedtagelse og ændringer i § 9, kræves dog at mindst 2/3 af de
tilstedeværende stemmer for.

§ 8 Opløsning af klubben

Stk. l Opløsning af klubben kan kun findested, såfremtdette vedtages på en ordinær eller
ekstraordinær generalf orsa m ling.

Stk. 2 Evt. nedtagelse af anlægget ved opløsning af klubben pånviler medlemmerne.
Omkostningerne ved nedtagningen modregnes ianlæggets værdi, hvis man antager fremmed
arbejdskraft.

§ 9 Fordeling af klubbens værdier efter opløsning af klubben

Stk. 1 Bestyrelsen sammensætter inden 30 dage eftergeneralforsamlingens beslutning om
opløsning af klubben et forslag til nedtagning og salg af klubbens aktiver.
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Dette forslag skal godkendes af klubbens medlemmer på et hertil indkatdt møde og vedtages
ved simpelt flertal.
Stk. 2 Overskud ved salg af klubbens inventar, baneopbrydning etc. sælges til højestbydende,
og sammen med foreningens pengemidler overføres dette til godgørende formål efter
beslutning på Oen generalforsamling hvor opløsningen blev vedtaget.

§ lO Andre forhold

Stk. 1 I tilfælde af at disse vedtægter intet foreskriver, foretager bestyrelsen det fornødne med
ansva r over f or f ørstkom mende generalf orsam ling.

Såbdes vedtaget på generalforsamling i Store Heddinge den 26-02-2020

Bruno Kjæreby Pedersen
formand

Stig Chr. Larsen
dirigent
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