Vedtægter for Bull’s MC, Aalborg - 04.03.2017
§1
Klubbens navn er Bull’s MC, og er hjemmehørende i Aalborg. Kommune
Klubben er stiftet under dette navn den 24. september 1974.
§2
Klubbens formål er at samle motorcykelentusiaster, samt at gavne motorcyklismens sag.
§3
Medlemmer af klubben
Stk. 1:
Medlemmer af klubben deles i 4 kategorier:
Kategori 1:
Aktive medlemmer med MC
Kategori 2:
Aktive medlemmer uden MC
Kategori 2+:
Aktive medlemmer uden MC med 10 års anciennitet.
Kategori 3:
Forældre til kategori 1 og 2 medlemmer, samt øvrige, som ønsker at støtte klubbens arbejde.
Stk. 2:
Indmeldelse og rettigheder:
Kategori 1:
Medlemskab kan opnås, når man er ejer af en MC og opfylder efterfølgende betingelser:
Ved sekretæren bliver noteret starttidspunkt for en prøvetid.
På førstkommende klubmøde foretages der afstemning blandt medlemmerne (simpelt flertal)
om prøvemedlemskab kan indledes.
Hvis ja, indledes der prøvetid som mindst løber til næste ordinære klubmøde.
Herefter sker der afstemning om indmeldelse.
Afstemningen kan kun finde sted på klubmøder.
(Klubmøder jf. § 4 afsnit 2) skal afholdes 2 gange om året, i juni samt i november mdr.
Her skal stemmefordelingen være mindst 50 % ja stemmer for medlemskab kan finde sted.
For begge afstemninger gælder, at blanke stemmer ikke tælles med. Samt kun de fremmødte
har stemmeret.
Kategori 1 medlemmer er valgbare til bestyrelsen og stemmeberettigede.
Kategori 1 medlemskab er kun muligt, hvis man ikke er aktivt medlem af anden lokal motorcykelklub.

Anciennitet regnes fra seneste indmeldelsesdato og kun uafbrudt kategori 1 medlemskab medregnes. Man mister ikke anciennitet hvis man er uden MC i op til 9 måneder, jvf § 5 stk 2.
Kategori 2:
Medlemskabet er for tidligere kategori 1. Altså medlemmer som ikke har MC mere.
Forudsætningen er, at medlemskab ikke er ophørt efter § 7.
Andre kan ikke blive kategori 2 medlem. Kategori 2 medlemmer er hverken valgbare eller
stemmeberettigede, men bibeholder derudover samme rettigheder og pligter som kategori 1
medlemmer.
Kategori 2+:
Kategori 2+ er for medlemmer med minimum 10 års anciennitet som kategori 1 medlem.
Forudsætningen er at medlemskabet ikke er ophørt efter § 7.
Kategori 2+ medlemmer bibeholder samme rettigheder og pligter som kategori 1 medlemmer,
med følgende undtagelser:
- Er ikke valgbare til bestyrelse
- Har ikke stemmeret
- Må ikke bære rygmærke
Kategori 2+ medlemskab kan kun opnås i umiddelbar forlængelse af kategori 1 medlemskab.
Såfremt et medlem med mindre end 10 års anciennitet må opgive at køre på MC af helbredsmæssige årsager og derfor ønsker at overgå til kategori 2+, skal der ved klubmøde ske afstemning blandt medlemmerne (simpelt flertal) om overgang til kategori 2+ medlemskab.
Man kan ikke overgå til kategori 2 og 2+ hvis der er verserende sag, hvor der er risiko for
eksklusion – så skal denne sag afklares først.
Kategori 3:
Kategori 3 medlemsskab kan opnås af forældre til kategori 1 og 2 medlemmer, samt øvrige,
som ønsker at støtte klubbens arbejde. Kategori 3 medlemmer er hverken valgbare eller
stemmeberettigede. Kategori 3 medlemmer har ingen rettigheder.
Stk. 3:
Ophør af medlemskab
Medlemskab til kategori 1, 2 og 3 ophører på:
1. Anmodning fra medlemmet
2. Ved udløb af eventuel periode for kontingentrestance
3. Ved eksklusion i henhold til § 7.
Stk. 4
Rygmærke
Rygmærket er et personligt eje og må kun benyttes af kategori 1 medlemmer, ligeledes må det
ikke udleveres til andre.
Der må ikke være andre buer på vesten end buerne i Bull’s logo.
Rygvest og andre beklædningsgenstande med Bull’s logo større end 10x10 cm. må ikke benyt-

tes på offentlige steder, hvor det ikke er motorcykelrelaterede arrangementer, offentlige
værtshuse, offentlige koncerter/festivaler og private fester uden for klubbens lokaler.
Rygmærket skal ved enhver brug bæres med fuld respekt, i Bulls MC’s ånd og må på ingen
måde give klubben et dårligt rygte.
Ved overtrædelse se § 7.
§4
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 personer: Formand, kasserer, sekretær og 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer, samt ved klubmøder af alle kategori 1 medlemmer.
For den daglige drift er formanden eller kassereren tegningsberettiget på klubbens vegne, og
for indkøb/investeringer. Ud over almindelig drift skal der forinden foreligge en bestyrelsesbeslutning i.h.t mødereferater om dispositioner på klubbens vegne.
Bestyrelsen kan uddelegere ret til indkøb for daglig drift.
1)

Bestyrelsen samt intern revisor vælges for 2 år ad gangen ved ordinær generalforsamling.
Formanden, et bestyrelsesmedlem samt interne revisor vælges i ulige år. I lige år vælges
kasseren, sekretær og et bestyrelsesmedlem. Alle kategori 1 medlemmer er valgbare til
bestyrelsen, og alle kategori 1 medlemmer, som ikke er i kontingentrestance over 1 måned, jf. § 5 ved generalforsamlingen, eller har anden gæld til klubben, er
stemmeberettiget ved generalforsamlingen og fællesmøderne. Bestyrelsen og revisor
vælges ved simpelt stemmeflertal.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt til alle kategori 1, 2 og 2+
medlemmer og prøvemedlemmer med mindst 3 ugers varsel.

2)

Klubmøder holdes ved afstemning om nye medlemmer, samt ved afgørelse af sager, som
bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelse til klubmøder kan ske enten ved opslag i
klublokalet eller ved skriftlig indkaldelse til kategori 1, 2 og 2+ medlemmer og prøvemedlemmer.

3)

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, dersom enten bestyrelsen eller en
fjerdedel af kategori 1 medlemmerne finder det nødvendigt. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal ske som ved ordinær generalforsamling, og med samme varsel.

§5
Stk. 1
Kontingentet fastsættes ved generalforsamlingen og udgør p.t.:
-

Kategori 1 kontingent:
Kategori 2 kontingent:
Kategori 2+ kontingent:
Kategori 3 kontingent:

900 kr. pr. år
900 kr. pr. år
900 kr. pr. år
100 kr. pr. år

Kontingentrestance over 3 måneder vil medføre udmeldelse af klubben - eksklusion.

Stk. 2
Kontingent betales 1 gang årligt senest 1. feb. Der gives 1 måneds rabat ved indbetaling inden
1. feb.
Ønskes fornyet kategori 1 medlemsskab skal gammel gæld betales, samt de i § 3 nævnte kriterier overholdes. Kategori 1 medlemmer, som ikke har MC i 9 mdr. i en sammenhængende
periode, skal af kassereren overføres til kategori 2 medlemskab. Ved køb af ny MC bliver
med- lemmet automatisk overført til kategori 1 medlemskab den efterfølgende måned.
Dog kan medlemmet max. stå i kat. 2 i 2 år. Herefter skal der startes som prøvemedlem igen
som § 3 stk. 2
Ved udmeldelse inden 1 år efter indmeldelse eller ved eksklusion, jf. § 7, skal diverse mærker
og nøgle til klublokalet vederlagsfrit leveres tilbage til klubben.
§6
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Ved regnskabsårets afslutning aflægges regnskabet for klubbens medlemmer. Endvidere gøres der status pr. 31. december.
Regnskabet skal gennemgås af 1 intern revisor inden generalforsamlingen.
§7
Eksklusion fra klubben kan finde sted, hvis:
- Medlemmet skader klubbens arbejde.
- Medlemmet giver klubben et dårligt rygte, f.eks. jævnfør § 3 stk. 4.
- Medlemmet misligholder klubbens lokaler, samt ved hærværk eller ved tyveri af klubbens
inventar.
- Medlemmet har kontingentrestance, som angivet i § 5.
- Medlemmet ikke i de første 2 år af medlemsskabet viser den fornødne interesse for klubben. Bestyrelsen eller 50% af kategori 1 medlemmer indkalder da til ekstraordinær generalforsamling jævnfør § 4 stk. C, og den pågældende skal da op til afstemning igen. Ved
eksklusion skal mindst 2/3 stemme for at udmeldelse sker fyldest.

§8
Ændring af klubvedtægterne kan kun ske ved generalforsamling. Mindst 2/3 af alle fremmødte
stemmeberettigede skal stemme for ændringsforslag for at vedtagelse kan finde sted.
§9
Alle kategori 1 og 2 medlemmer er forpligtet til at deltage i vedligeholdelse og forbedring af
klublokalerne.
1) Der er fastsat 2 ugentlige klubaftener: onsdag og fredag. Baren kan forventes åben disse
aftener fra kl. 19.00 - 23.00. Åbning af baren ud over disse tidspunkter kan ikke kræves af
barfolkene, medmindre der er tale om en/et af klubben planlagt fest/arrangement.

2) Bestyrelsen kan fastsætte regler for medlemmernes anvendelse af lokalerne ud over de i
§ 9, pkt. 5) nævnte tidsrum.

§ 10
Beslutning om opløsning af klubben kan kun ske ved generalforsamling. Ved afstemning om
opløsning skal mindst 3/4 af alle klubbens kategori 1 medlemmer stemme for, førend opløsning kan finde sted, og alle kategori 1 medlemmer skal skriftligt kunne afgive stemme i en
lukket kuvert, hvis de er forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Indkaldelse følger § 4,
stk. a).
Ved klubbens opløsning opgøres alle likvide midler, og eventuelle kreditorer har første prioritet. Herefter afgør generalforsamlingen fordelingen, eventuelle overskydende midler tilfalder
almen nyttige formål.
§ 11
Klubbens bestyrelse har mandat til at optage lån til nybygning af klubhus på matr.nr. 5 yd,
Aalborg Markjorder. Lånebeløbet må maksimalt andrage 200.000 kr. med en maksimal løbetid på 10 år.
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