
 

 

Volvo Amazon Klub Danmark 
 

Retningslinjer for aktivitetsudvalg 
 
Udvalgets sammensætning og reference: 
 
Udvalget består af 1-2 bestyrelsesmedlemmer og 2-4 klubmedlemmer således at udvalget i alt har 
5 medlemmer. Bestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget, herunder formanden. Udpegningen 
foretages for et år ad gangen.  
 
Udvalget refererer til bestyrelsen og den samlede bestyrelse skal via mail orienteres om udvalgets 
beslutninger, når disse er truffet.  
 
Udvalget træffer afgørelse ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.  
 
Bestyrelsen kan til enhver tid hjemtage opgaverne og nedlægge udvalget.  
 
Opgaver: 
 
Udvalget har til opgave at planlægge og afvikle arrangementer i VAKD regi rundt omkring i landet, 
dog ikke Amazontræffet og de to træf i juni hhv ved Hirtshals og på Østfyn, der er forlods 
prioriteret. Udvalget koordinerer aktiviteterne i forhold til disse tre træf.  
 
Udvalget kan uddelegere afviklingen af arrangementer, men kan ikke uddelege det økonomiske 
ansvar for arrangementerne. 
 
Udvalget har mulighed for at planlægge og afvikle arrangementer i samarbejde med andre 
Volvoklubber. Disse arrangementer skal averteres i AMAZONEN. 
 
Der skal arrangeres 1-2 større garagetræf i løbet af køresæsonen. Derudover kan udvalget  
arrangere små lokale træf, "skruedag", værkstedsbesøg osv. - arrangementer som har et 
begrænset geografisk opland.  
 
Økonomisk ramme: 
Udvalgets arrangementer finansieres af deltagerbetaling samt at en økonomisk ramme på op til 
10.000 kr. Udvalget er ansvarlig for at rammen overholdes.  
 
 
Beslutningsramme: 
Udvalget indsamler ansøgninger om større arrangementer, med henblik på at der foretages en 
samlet prioritering af arrangementerne. Denne prioritering og planlægning af større (lukkede) 
gennemføres i perioden 15. december -15. februar, således den kommende sæsons 
arrangementer kan averteres i AMAZONEN i marts måned.  
 
Forslag til disse arrangementer skal derfor senest være udvalget i hænde 1. december. 
 
Udvalget kan maksimalt disponere frem til 1. april i næstfølgende sæson (udvalget nedsat i 
november 2018 kan disponere arrangementer til afholdelse frem til 1. april 2020). 
 
De mindre, lokale arrangementer kan averteres med minimum 1 uges varsel via klubbens 
hjemmeside og / eller klubbens Facebookside.  
 
Udvalget fastsætter deltagerbetaling for arrangementerne indenfor de af bestyrelsen fastsatte 
retningslinjer: 
 



 

 

Klubtilskud: 
større garagetræf kun for klubbens medlemmer: tilskud på op til 100 kr. pr. deltager 
arrangementer i samarbejde med andre (eksempelvis Dansk Volvoklub - DV): tilskud på op til 
1.500 kr. pr. arrangement (samme tilskud som DV giver).  
Små arrangementer hvor der er begrænset deltagelse: tilskud på op til 250 kr. pr. arrangement.  
 
Vedtaget i bestyrelsen  
 
24. november 2018 


