§ 1.
Stk. 1.
Klubbens navn er Hjørring Motor Sport, forkortet Hj.M.S, og er hjemmehørende
i Hjørring Kommune.
Stk. 2.
Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union og er til enhver tid underkastet unionens love og vedtægter.
§ 2.
Stk. 1.
Klubbens formål er at samle motorcykelinteresserede for at varetage fælles interesser.
Stk. 2.
At arbejde for sport og kammeratskab og skabe forståelse for sportens samfundsmæssige betydning.
§ 3.
Stk. 1.
Som medlem kan optages enhver motorcykelinteresseret.
Stk. 2.
Indmeldelse foretages til klubbens kasserer.
§ 4.
Stk. 1.
Den årlige kontingent skal fastsættes på generalforsamlingen og opkræves helårligt forud. Opkrævningen foregår gennem DMU’s medlemsportal (se mere på
www.dmusport.dk) Ved indmeldelse senere end 1. august
betales der halv kontingent for resten af året.
Licens kan ikke indløses før kontigent er betalt.
Stk. 2.
Restance udover 1. Marts medfører sletning af medlemslisten.
Stk. 3.
Ved sletning på grund af gæld skal skyldig gæld være indbetalt ved indmeldelse på
ny.
§ 5.
Stk. 1.
Udmeldelse af klubben sker automatisk ved udløb af et kalenderår.
Stk. 2.
Et medlem kan udelukkes af klubben efter bestyrelsens vedtagelse på grund af hensynløs kørsel, unfair optræden eller ved overtrædelse af gældende love eller foreskrifter.Samt hvis man er i besiddelse af stoffer til eget forbrug eller med salg for øjet.
Stk. 3.
Afgørelsen kan indankes for en generalforsamling.
Stk. 4.
Ved ophør af medlemsskab skal effekter, der tilhører klubben, tilbageleveres.
§ 6.

Stk. 1.
Klubben ledes af en hovedbestyrelse med 7 medlemmer.
Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til at klare specielle opgaver.
I hvert udvalg skal der være mindst 1 fra hovedbestyrelsen, og han (m/k) skal
være formand for udvalget.
Stk. 2.
Formanden vælges på generalforsamlingen for en 2 års periode.
Stk. 3.
Kassereren vælges på generalforsamlingen for en 2 års periode.
Stk. 4.
Kasserer og formand vælges skiftevis.
Stk. 5.
Suppleant for kassereren udpeges af bestyrelsen.
Stk. 6.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 års periode på generalforsamlingen.
Stk. 7.
For en 1 års periode vælges 2 bestyrelsessuppleanter på generalforsamlingen.
Stk. 8.
Bestyrelsen konstituerer sig således:
Næstformand
Sekretær
Bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 9.
Medlemmer, der ikke er til stede til generalforsamlingen, skal skriftligt over for
generalforsamlingen acceptere at blive valgt, for at kunne opnå valg.
Stk. 10.
Opgaverne fordeles således:
Formanden, og i hans fravær næstformanden, tegner klubben.
Kassereren fører medlemsbogen og kassebogen og skal fremvise regnskabet og
statusopgørelse over klubbens aktiver, for 2 af generalforsamlingen for en 2 års
periode udpegede revisorer, inden det fremlægges for generalforsamlingen til godkendelse.
Sekretæren fører forhandlingsprotokol.
Stk. 11.
Kassebeholdningen skal forrentes på en for klubben fordelagtig måde.
Stk. 12.
Regnskabsåret går fra 1. november til 31. oktober.

§ 7.
Stk. 1.
Bestyrelsesmøder afholdes så tit, der er behov for det.
Stk. 2.
Formandens stemme er, både i bestyrelse og udvalg, afgørende i tilfælde af stemmelighed.

§ 8.
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november/december.
Stk. 3.
Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel enten ved meddelelse i klubbens blad eller i byens dagblade eller ved særskilt meddelelse.
Stk. 4.
Ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen indkalde til, og den skal, hvis
20 medlemmer skriftligt anmoder derom.
Stk. 5.
Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent.
Stk. 6.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre der forlanges skriftlig afstemning.
Stk. 7.
Almindeligt stemmeflertal er gældende, ved lovændringer dog 2/3 flertal.
Stk. 8.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 9.
Stk. 1.
Til deltagelse i udflugter og sammenkomster kan bestyrelsen tillade ikkemedlemmer at deltage.
§ 10.
Stk. 1.
Klubbens opløsning kan kun vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 2.
Ved hver generalforsamling skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for opløsningen.
Stk. 3.
Eventuel kassebeholdning anvendes da til motorsagens fremme efter bestyrelsens skøn.
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