CROSS-KART KLUBBEN DK
Vedtægter for kørerforeningen
Cross-Kart Klub DK
§1
Foreningens navn er Cross-Kart Klub Danmark.

Valg af klasserepræsentant foretages iflg.
DASU’s valgregler.

§2
Foreningens formål er at varetage danske
Cross-Kart køreres motorsportslige interesser.
Cross-Kart Klub DK køber og uddeler Mesterskabspokaler, laurbærkranse og blomster.

§6
Foreningen hæfter med hele sin formue for
opfyldelsen af sine forpligtelser. Der påhviler
ikke foreningens medlemmer noget personligt
ansvar for opfyldelsen af foreningens forpligtelser.
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse.
Formanden og kassereren tegner foreningen.

§3
Som medlem kan optages enhver, der er
medlem af DASU eller som har interesse i
Cross-Kart.
§4
Kontingent betales helårlig inden 1. marts.
Foreningen optager passive medlemmer.
Passive medlemmer har ikke stemmeret på
medlemsmøderne. Kontingentets størrelse
fastsættes på generalforsamlingen.
§5
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af
5 medlemmer, fordelt på en formand, en
kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1
klasserepræsentant.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på
lige årstal. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem
vælges på ulige årstal. Udover bestyrelsen
vælges også 2 suppleanter til bestyrelsen,
suppleanter er på valg hvert år.
Ved indtrædelse af suppleant, kan bestyrelsen
konstituere sig selv ud fra valgte kandidater.
De 5 medlemmer af bestyrelsen har gratis
kontingent i foreningen og stadig stemmeret
på lige fod med medlemmer af foreningen.
Bestyrelsen laver referat fra alle møder og
referater med alle beslutninger skal
efterfølgende lægges på foreningens
hjemmeside.

§7
Foreningens regnskabsår løber fra 1. november
til 31. oktober. Senest 6 dage før
generalforsamlingen skal det af kassereren
afsluttede regnskab for det forløbne
regnskabsår være udsendt til foreningens
medlemmer.
§8
Bestyrelsen kan indstille et medlem som efter
bestyrelsens mening modarbejder eller på
anden måde skader klubbens formål, til
eksklusion. Eksklusion skal vedtages på
årsmødet eller på et ekstraordinært møde,
hvor mindst 2/3 af foreningens aktive
medlemmer skal være til stede. Hvis et
medlem er i restance, kan vedkommende uden
yderligere varsel ekskluderes.
§9
Generalforsamlingen har øverste myndighed i
alle foreningens anliggender og er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.
Ved generalforsamlingen kan der ikke stemmes
med fuldmagt.
Stemmeret for umyndige medlemmer tilfalder
retmæssig værge.

CROSS-KART KLUBBEN DK
Vedtægter for kørerforeningen
Cross-Kart Klub DK
§10
Generalforsamling afholdes hvert år inden
udgangen af november med følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Klasserepræsentantens beretning
Godkendelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmerne
Valg af
a. Formand
b. Kasserer
c. Bestyrelsesmedlemmer
d. Suppleanter
9. Eventuelt
Generalforsamling skal afholdes på et centralt
sted i landet. Indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres på hjemmesiden senest
14 dage før generalforsamlingen.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til bestyrelsen
senest 8 dage før generalforsamlingen og skal
kunne findes på foreningens hjemmeside
mindst 6 dage før mødet.
§11
Alle valg og forslag afgøres ved simpelt
stemmeflertal.
Det samme gælder foreningens opløsning.
§12
Forslag til reglementsændringer skal fremsendes skriftligt til klasserepræsentanten
senest den 1.august. Klasserepræsentanten er
forpligtet til at sende forslag til reglementsændringer til kørerforeningen, således alle
forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside

senest 8 dage før afstemningens afholdelse.
Forslagene behandles derefter på møde eller
via mail afstemning.
Efter vedtagelse videresendes reglementsforslag af klasserepræsentanten til DASU og er
først gældende efter godkendelse af DASU’s
Banesportsudvalg.
Væsentlige beslutninger kan i øvrigt kun
træffes efter forudgående skriftlig indkaldelse
til møde med angivelse af dagsorden. Det
påhviler klasserepræsentanten at udsende
information til medlemmerne med passende
mellemrum. Al information skal desuden
sendes til klassens kontaktperson i
Banesportsudvalget.
§13
Klasserepræsentanten tegner klassen og kun
en af ham udpeget person kan forhandle på
klassens vegne. Klasserepræsentanten eller
den af ham udpegede person forpligter sig til
at forhandle det bedste resultat for klassen,
uanset hans personlige interesser.
§14
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder
foreningens formue Dansk Automobil Sports
Union eller et andet sportsligt formål efter
foreningens vedtagelse i forbindelse med
opløsning.

Vedtaget på årsmødet 13.november 2021
Anja Laulund / formand

