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§ 1: 

Klubbens navn er Viking Auto Sport, og dens 
hjemsted er Frederikssund. 
 

§ 2: 

Klubbens formål er;  
1: At samle personer med interesse for motorsport. 
2: Arrangere motorsportsarrangementer under 
Dansk Automobil Sports Union. 
3: Være de aktive medlemmers bindeled til Dansk 
Automobil Sports Union. 
4: Ved selskabelighed og klubarrangementer at 
styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 
5: Virke for medlemmernes motorsportsinteresse og 
motorsportens fremme. 
 

§ 3: 

Som medlem af klubben kan optages enhver 
person, dog uden stemmeret før det fyldte 18. år. 
 

§ 4: 

Kontingenter fastsættes af bestyrelsen og betales 
forud. Kontingentet opkræves til betaling ultimo 
januar måned. 
 

§ 5: 

Klubbens ledelse består af en bestyrelse på 7 (syv) 
medlemmer; Formand, næstformand, kasserer og 4 
(fire) bestyrelsesmedlemmer, samt 2 (to) 
suppleanter og 2 (to) revisorer.  
 
Formand, næstformand og kasserer vælges for 2 
(to) år ad gangen, og skifter således at formanden 



vælges i lige årstal, mens næstformand og kasserer 
vælges i ulige årstal. 
 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges alle for 1 
(et) år ad gangen. 2 (to) af disse vælges direkte på 
generalforsamlingen til at varetage henholdsvis 
bilorientering samt rallyafdelingen. De øvrige 2 (to) 
bestyrelsesmedlemmer vælges uden at de på 
forhånd er pålagt specielle områder. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges en ad gangen i 
den nævnte rækkefølge. 
 
Efter generalforsamlingen opretter de 
bestyrelsesmedlemmer, der er valgt til at varetage 
henholdsvis bilorientering og rallyafdelingen, selv 
hver især et arbejdsudvalg, hvor de virker som 
formænd. Disse udvalg planlægger og styrer de 
sportslige aktiviteter inden for hvert deres område. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden 
(næstformanden) og mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Der skal så vidt 
mulig tilstræbes enighed, men ved eventuelt 
afstemning tæller formandens (næstformandens) 
stemme dobbelt i tilfælde af stemmelighed. 
Suppleanter har ikke stemmeret, med mindre de har 
overtaget en af bestyrelsesmedlemmernes pligter.  
 

§ 6. 

Foreningens regnskab føres af kassereren, der er 
ansvarlig for klubbens midler, som ved 
førstkommende lejlighed indsættes i pengeinstitut 
på en konto i klubbens navn. Kassereren må have 
en kassebeholdning på indtil kr. 5.000,00. 

 
Samlede udbetalinger på over kr. 3.000,00 skal 
godkendes af formanden eller næstformanden. 
Dette gælder dog ikke udbetalinger i forbindelse 
med afholdelse af arrangementer, der er godkendt 
af bestyrelsen. 
 
Regnskaber skal udarbejdes for alle arrangementer 
af den ansvarlige for arrangementet. Regnskabet 
revideres af kassereren og forelægges bestyrelsens 
til godkendelse. 
 

§ 7. 

Ved førstkommende bestyrelsesmøde efter en 
generalforsamling vælger bestyrelsen selv en 
sekretær, der fører forhandlingsprotokol ved 
bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives ved 
næste møde af de deltagende 
bestyrelsesmedlemmer.  
 
Sekretæren fører desuden forhandlingsprotokol ved 
generalforsamlingen. 
 

§ 8. 

Den årlige generalforsamling skal afholdes senest 8 
dage før Dansk Automobil Sports Unions årlige 
ordinære repræsentantskabsmøde. 
 
Generalforsamlingen skal varsles skriftligt til alle 
medlemmer med 14 dages varsel og med følgende 
dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af beretning. 



3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse. 
6. Valg af suppleanter 
7. Valg af revisorer 
8. Eventuelt. 

 
Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal offentliggøres for 
klubbens medlemmer senest 3 dage før 
generalforsamlingen ved opslag på foreningens 
hjemmeside 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan varsles af 
bestyrelsen, hvis denne finder der nødvendigt. 
Endvidere kan 1/3 af de stemmeberettigede 
medlemmer skriftligt anmode bestyrelsen om at 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling skal varsles 
skriftligt til alle medlemmer med 14 dages varsel.  
 
Vedtægtsændringer kan foretages af 
generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal. 
Dog kan sådanne vedtægtsændringer indankes for 
en ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i 
det foregående afsnit. 
 
Ved generalforsamlinger kun medlemmer, der har 
betalt forfaldent kontingent stemmeberettigede.  
 

§ 9. 

Bestemmelse om samarbejde med andre 
motorklubber, organisationer eller lignende træffes 
af bestyrelsen og fordrer ingen vedtægtsændringer, 

når samarbejdet ikke er i strid med nærværende 
vedtægter. 
 

§ 10. 

Udmeldelse af foreningen skal ske med 3 (tre) 
måneders varsel før kalenderårets afslutning. Er et 
medlem i restance, slettes medlemmet som medlem, 
men hæfter dog for det skyldige beløb. 
 

§ 11. 

Et medlem kan ekskluderes, såfremt det 
miskrediterer klubben, andre medlemmer eller 
automobilsporten. Eksklusionen foretages af 
bestyrelsen og skal godkendes på førstkommende 
generalforsamling.  
 

§ 12. 

Opløsning af klubben kan kun foretages af 2 (to) på 
hinanden følgende generalforsamlinger, der 
afholdes med minimum 4 ugers mellemrum. Ved 
begge generalforsamlinger skal mindst 2/3 af 
medlemmerne stemme for en opløsning. Ved 
samme lejlighed skal der træffes bestemmelse om 
realisering af klubbens midler. 
 
Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 

1999, med ændringer vedtaget på den ordinære 

generalforsamling den 10. november 2009.  


