
Volvo Amazon Klub Danmark 
Vedtægter 

 
Formål 
§ 1 
Klubbens formål er at pleje og fremme interessen for Volvo 
Amazon, bl.a. ved udgivelse af klubblad, afholdelse af arran-
gementer og gennem gensidige råd og vejledning. 
 
Medlemskab 
§ 2 
Optagelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen, der 
kun kan nægte at optage, hvis 3/5 af bestyrelsens medlemmer 
stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet fore-
lægges den følgende generalforsamling, dersom den pågæl-
dende ønsker det. 
§3 
Ved indmeldelse betales kontingent samt et indmeldelsesge-
byr. Kontingent og indmeldelsesgebyr fastlægges hvert år på 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vælge at 
fastsætte et lavere kontingent for medlemmer, der på tro på 
tro og love oplyser, at de er modtagere af folke-, førtids-, 
invalidepension eller lignende Dog betales der fuldt indmel-
delsesgebyr. 
Stk. 2. Kontingentet følger klubbens regnskabsår, og opkræ-
ves én gang årligt med forfaldsdag 10. december. 
Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren, og får 
virkning fra udgangen af det løbende regnskabsår, jvf. § 7.  
Stk. 4. De til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter er kontingentfrie. 
§ 4 
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent 30 dage efter 
forfaldsdag, betragtes som udmeldt. Forfaldsdag er ved ind-
meldelse datoen for modtagelse af indmeldelse. 
§ 5 
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen; de 
betaler ikke kontingent. 
 
Bestyrelse 
§ 6  
Stk. 1. Klubbens arbejde ledes af en bestyrelse på fem med-
lemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmed-
lemmer vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges tre 
medlemmer. I lige år vælges to medlemmer. Hvert år vælges 
en 1. suppleant og en 2. suppleant. Hvert år vælges en revisor 
og en revisorsuppleant. 
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næst-
formand og kasserer. Dette skal altid ske umiddelbart efter 
generalforsamlingen. 
Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemme-
flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens subsidiært 
næstformandens stemme udslagsgivende. 
Stk. 4. Bestyrelsesposter, som i årets løb overtages af en 
suppleant, skal uanset valgår til afstemning ved førstkom-
mende generalforsamling. 
Stk. 5. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, som skal 
være tilgængelig for medlemmerne. 
 
Økonomi 
§ 7 
Klubbens regnskabs- og virkeår løber fra 1/9 til 31/8. 
Klubbens formue bør være anbragt i anerkendt pengeinstitut, 
og bør så vidt muligt være rentebærende. 
 
Generalforsamling 
§ 8 
Stk. 1. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden 
udgangen af november måned. Ekstraordinær generalforsam-
ling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og 
skal indkaldes, når mindst 20 medlemmer med angivelse af 

dagsorden skriftligt forlanger det; i sidste tilfælde til måneds-
dagen efter begæringens modtagelse. 
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af 
dagsorden ved bekendtgørelse enten i klubblad eller i en af 
klubben på hjemmesiden offentliggjort meddelelse til med-
lemmerne med mindst 30 dages varsel for en ordinær og 14 
dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 3. Generalforsamlingen er i alle anliggender klubbens 
højeste myndighed indenfor de af vedtægterne fastsatte græn-
ser. 
Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt 
dirigent. Dagsordenen på en ordinær generalforsamling skal 
som minimum bestå af følgende punkter: 
a. Valg af dirigent og stemmetællere 
b. Aflæggelse af formandens beretning 
c. Kassererens beretning samt fremlæggelse af det reviderede 
regnskab 
d. Valg til bestyrelse samt valg af revisor og suppleanter 
e. Behandling af indkomne forslag 
f. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste 
år  
g. Eventuelt 
Stk. 5. Regnskabet skal på et nærmere i indkaldelsen angivet 
sted være tilgængeligt for medlemmerne senest otte dage før 
generalforsamlingen. 
Stk. 6. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal 
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsam-
lingen. 
Stk. 7. Afstemninger skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem 
ønsker det.  
Stk. 8. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde 
meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg.  
Senest 8 dage før generalforsamlingen skal der på hjemmesi-
den offentliggøres hvilke kandidater, der er villige til at mod-
tage genvalg 
Stk. 9. For at afgive stemmer på generalforsamlingen kræves 
personlig nærværelse. Ved afstemning gælder i almindelig-
hed simpelt stemmeflertal, jvf. dog § 9 og § 10. For at være 
stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have 
været medlem i mindst to måneder. Der tilkommer hvert 
medlem én stemme. 
 
Vedtægtsændringer 
§ 9 
Til ændring af klubbens vedtægter kræves mindst 2/3 majori-
tet af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer træder i kraft 
dagen efter vedtagelsen. 
 
Opløsning 
§ 10 
Til klubbens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samt-
lige klubbens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til 
stede på generalforsamlingen kan bestyrelsen – senest 30 
dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløs-
ningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlem-
mer. 
 
Tegning og hæftelse 
§ 11 
Klubben forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlem-
mer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstforman-
den. 
Bestyrelsen kan meddele enkelte bestyrelsesmedlemmer 
fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående 
forpligtelser. 
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til klubben 
til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke klubbens 
medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

Vedtaget på generalforsamlingen den 14. oktober 2018. 

  


