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Vedtægt for foreningen South Island Rodders 
 

Som vedtaget den 16/07 2017 
 

  
§ 1 

Navn og hjemsted 
 
Stk. 1: Foreningens navn er South Island Rodders. 
 
Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Guldborgsund kommune. 
 
 

§ 2 
Formål 

 
Stk. 1: Foreningens formål er at fremme samt støtte op om street rod/hot rod hobbyen (ombyggede 
biler hvis oprindelsesår er fra før 1949) i det sydøstlige Danmark. 
 
Stk. 2: Foreningens mission er at være en klub, der støtter op om det sociale klubmiljø, med 
køreture, arrangementer og intern hjælp til ombygninger, til medlemmer, der har street rod/hot rod 
som hobby. Foreningen ønsker at bevare samt udbygge de rammer og vilkår, der er omkring street 
rod/hot rod hobbyen. 
 
Stk. 3: Foreningens vision er at blive økonomisk uafhængig ved afholdelse af DSRA træf. 
 
Stk. 4: Foreningens strategi: 
 
Stk. 4.1: Foreningen vil arbejde målrettet på at opbygge kapital, der inddrives ved kontingenter, 
fonde og sponsorbidrag. Dette er en opgave som alle medlemmer skal bidrage til.  
 
Stk. 4.1.1: Bidrag fra fonde og sponsorer kan være underlagt tilbagerapporteringskrav. Medlemmer 
der er i kontakt med fonde og/eller sponsorer forpligter sig til at undersøge hvad der foreligger af 
tilbagerapporteringskrav og meddele dette til bestyrelsen, således at korrekt tilbagerapportering kan 
foretages. 
 
Stk. 4.2: Foreningen vil afholde et årligt træf. Dette træf vil i nogle tilfælde afholdes i DSRA regi 
efter enighed i bestyrelsen. 
 
Stk. 4.3: Foreningen har en hjemmeside (www.southislandrodders.dk) til oplysninger omkring 
foreningens virke samt henvisning til foreningens Facebook side. Desuden findes også her 
medlemslisten, på en lukket side, som kun medlemmer har adgang til. 
 
Stk. 4.4: Foreningen har en lukket Facebookgruppe, hvor løbende dialog og beskeder gives. 
Medlemmer kan optages i denne gruppe, ved at medlemmet selv anmoder om det. Adgang tildeles 
når kassereren har registreret betalingen af det til enhver tid gældende kontingent på foreningens 
konto. 
 
Stk. 4.5: Beskeder, indkaldelser og kommunikation i det hele taget, foregår via foreningens lukkede 
Facebookgruppe, dog under hensyntagen til den til enhver tid gældende persondatalov. 

http://www.southislandrodders.dk/
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§ 3 
Medlemsforhold 

 
Stk. 1: Som medlem kan optages enhver, der er over 18 år og ejer af en street rod/hot rod uanset 
om denne er køreklar eller under opbygning. Ligeledes kan ejerens samlevende/ kæreste/ 
ægtefælle over 18 år optages. 
 
Stk. 2: Indmeldelse sker ved henvendelse til en af foreningens bestyrelsesmedlemmer. Ved 
indmeldelse betales fuldt kontingent for det resterende år.  
 
Stk. 3: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægter. 
 
Stk. 4: Medlemmerne er forpligtet til at overholde færdselslovgivningen samt eventuelle betingelser 
i forbindelse med arrangementer afholdt under polititilladelse. 
 
Stk. 5: Medlemmerne er berettiget til at møde på generalforsamlingen og stemme om forslag, der 
rejses på generalforsamlingen. 
 
Stk. 6: Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.  
 
Stk. 7: Medlemskontingentet skal være indbetalt senest 7 dage før den ordinære generalforsamling, 
og være til rådighed på foreningens konto senest på dagen for afholdelse af ordinær 
generalforsamling. Navn skal oplyses ved indbetaling. 
Beløbet indbetales på reg.nr 6520 konto nr.4161687 eller via mobile Pay nr.53055. 
 
Stk. 8: Udmeldelse af foreningen sker ved meddelelse til formanden. 
 
Stk. 8.1: Kontingentet, eller dele af det, tilbagebetales ikke ved udmeldelse i løbet af et kalenderår. 
 
Stk. 8.2: Foreningens medlemmer hæfter ikke for gæld i foreningen, og har ingen økonomiske 
forpligtelser over for foreningen, eller andel i dens overskud og eventuelle formue. 
Ved udtrædelse af foreningen, kan der ligeledes ikke gøres krav gældende om udbetaling af andel 
af foreningens eventuelle formue. 
 
Stk. 9: Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem, som ikke opfylder betingelserne 
for medlemskabet, eller som handler til skade for foreningen. Beslutning om ekskludering af et 
medlem af foreningen træffes på generalforsamlingen med 2/3 flertal efter samme procedure som 
vedtægtsændringer. 
 
Stk. 10: Uanset ovenstående vil et medlem automatisk blive ekskluderet fra foreningen, hvis 
medlemmet ikke betaler kontingentet rettidigt. 
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§ 4 
Generalforsamlingen 

 
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar måned. 
 
Stk. 3: Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for 
pågældende år. 
 
Stk. 4: Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer, og medlemmernes 
stemmer vægtes lige. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et 
medlem. 
 
Stk. 5: Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, medmindre andet følger 
af denne vedtægt. 
 
Stk. 6: Såfremt der stilles mistillidsvotum til et eller flere medlemmer af bestyrelsen, eller et af 
bestyrelsen udpeget medlem til en tillidspost, skal dette ske på en retmæssigt indkaldt 
generalforsamling med deltagelse af mindst 1/3 af samtlige foreningens medlemmer og kan 
vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. 
 
 

§ 5  
Indkaldelse til generalforsamling 

 
Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel. Med 
indkaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen jf. stk. 3. Indkaldelsen offentliggøres i 
foreningens lukkede Facebookgruppe. 
 
Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 3: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens/formandens beretning. 
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. 
7. Det kommende års aktiviteter i foreningen. 
8. Evt. 

 
Stk. 4: Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens 
beslutninger indføres til protokol. 
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§ 6 
Ekstraordinær generalforsamling 

 
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 
1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Skriftlig begæringen herom til bestyrelsen skal være 
ledsaget af forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.  
 
Stk. 2: Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel senest 1 uge efter begæringen er modtaget 
og skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldelsen sker på foreningens lukkede 
Facebookgruppe. 
 
 

§ 7 
Foreningens daglige ledelse 

 
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på mindst 4 og højest 7 medlemmer, 
valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 
 
Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger.  
 
Stk. 3: Formand samt foreningssekretær vælges på lige år. 
 
Stk. 4: Kommunikationsansvarlig samt kasserer vælges på ulige år.  
 
Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 6: Formanden leder mødet og i dennes frafald et konstitueret bestyrelsesmedlem. 
 
Stk. 7: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 
  
Stk. 8: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller 
den fungerende formands stemme afgørende. 
 
Stk. 9: Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som underskrives af formanden og 
referenten.  
 
Stk. 10: Bestyrelsens roller og ansvar er som følger 

• Formand: 
- Generel varetagelse af medlemmernes interesser. 
- Talerør overfor medlemmerne 
- Sikre rettidig indkaldelse til den årlige generalforsamling – herunder dagsorden. 
- Sikre koordination bestyrelsen imellem samt løbende inddragelse af medlemmer i det 

omfang et emne eller en sag kræver det. 

• Kasserer: 
- Som beskrevet i §10 stk. 4 
- Rapporterer til fonde/sponsorer i henhold til eventuelle tilbagerapporteringskrav sat af 

disse jf. § 2 stk. 4.1.1.  
- Ansvarlig for medlemsliste 
- Sikre at foreningens CVR-nummer fornys hvert tredje år. 
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• Foreningssekretær: 
- Tage referat til generalforsamling og bestyrelsesmøder. Disse skal sendes ud i 

beslutningsform senest to uger efter mødeafholdelse, og i fuld form senest 6 uger efter 
mødeafholdelse. 

- Administrere foreningens vedtægter. 
- Administrere foreningens referater. 
- Bistå formanden i indkaldelse til generalforsamling og bestyrelsesmøder. 

• Kommunikationsansvarlig: 
- Sikre at webside og Facebookgruppe fungerer effektivt samt assistere medlemmerne i 

brugen heraf. 
- Løbende udvikle foreningens kommunikationsplatforme. 
- Administrere medlemslisten på hjemmesiden og i Facebookgruppen i samarbejde med 

kassereren. 
 
Stk. 11: Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, kan den øvrige bestyrelse 
udpege en midlertidig suppleant blandt medlemmerne. 
 
 

§ 8 
Tegningsregler 

 
Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere 
bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.  
 
Stk. 2: Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder inddrivelse af kontingent og 
betaling af regninger som beskrevet i §10 stk. 4. Kassereren kan råde over foreningens konti, 
herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom. 
 
 

§ 9 
Hæftelse 

 
Stk. 1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende 
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 
 
Stk. 2: Enhver aftale om kreditgivning til foreningen, skal være med henvisning til § 9 stk. 1 i 
nærværende vedtægt, hvor kreditor gøres opmærksom på at der ikke kan kræves betaling af 
bestyrelsen eller de enkelte medlemmer, i tilfælde af, at foreningens formue ikke er tilstrækkelig. 
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§ 10 
Regnskab og revision 

 
Stk. 1: Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. 
 
Stk. 2: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. 
 
Stk. 3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, som skal 
være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen. 
 
Stk. 4: Kassereren inkasserer kontingent og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han 
fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige 
økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.    
 
 

§ 11 
Vedtægtsændringer 

 
Stk. 1: Ændring af nærværende vedtægt kræver vedtagelse på generalforsamling med 2/3 majoritet 
af de afgivne stemmer. 
 
 
 

§ 12 
Opløsning 

 
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje. 
 
Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens 
medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny 
generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte 
medlemmer.  
 
Stk. 3: Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 
fastsatte formål eller doneres til anden forening med samme formål. Beslutning om den konkrete 
anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.  
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Datering og underskrift 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16/07 2017 
 
 
 
 
Svend Larsen  Michael Andersen 

Dirigent  Formand 

 
 
 
 
Tommy Christensen  Marie Lauridsen 

Kasserer  Foreningssekretær 

 
 
 
 
Svend Larsen  

Kommunikationsansvarlig  

  

 


