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§ 1 Stk. 1 Foreningens navn er MiniKlub Sjælland.

Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune.

§ 2 Stk. 1 Foreningens formål er at skabe og bevare interessen for den klassiske 
Mini.

Stk. 2 Foreningen vil arbejde for at bevare køretøjer af motorhistorisk interesse 
og udbrede kendskabet til den klassiske Mini

Stk. 3 Foreningen vil stå for sammenkomster og arrangementer for 
ovennævnte køretøjer.

Stk. 4 Foreningen vil arbejde for at skabe mulighed for undervisning i emner, 
der ligger inden for foreningens interesseområder.

§ 3 Stk. 1 Foreningen, er en underklub af Hedelands Motorklub (HMKA) – og vil 
agere i forhold til hovedklubbens vedtægter i øvrigt

§ 4 Stk. 1 Foreningen kan som medlemmer optage personer, der har den klassiske 
Mini som interesse.

Stk. 2 Alle medlemmer skal ved indmeldelsen have udleveret et eksemplar af 
foreningens gældende vedtægter.

§ 5 Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der indkaldes 1 
gang årligt, normalt sidste mandag i marts. Indkaldelse skal ske med 
mindst 14 dages varsel.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes ved, at mindst ⅓ af 
medlemmerne fremsætter krav herom, eller at et flertal af 
bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse skal ske skriftligt med 
mindst 14 dages varsel, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Den 
ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter, 
at kravet er tilgået bestyrelsen.

Stk. 3 Ændringer af foreningens vedtægter, ændringer af bestyrelsens 
sammensætning samt opløsning af foreningen kan kun besluttes ved
flertal af de fremmødte medlemmer ved en generalforsamling.

Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent
2.     Valg af referent
3.     Formandens beretning
4.     Fastsættelse af kontingent (udover det kontingent der er fastsat af 
hovedklubben – HMKA)
5.     Behandling af indkomne forslag
6.     Valg af formand (ulige år)
7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.   Valg af 1 suppleant
9.    Arrangementer
10. Eventuelt

Stk. 5 Forslag til behandling på generalforsamlingen under dagsorden punkt 5 
skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag præsenteres på generalforsamlingen.
Eventuelle forslag under dagsordenens punkt 9 kan ikke vedtages på 
general-forsamlingen.
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Stk. 6 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal 
blandt de fremmødte medlemmer. Stemmeret har alle ordinære 
medlemmer, der betaler kontingent, herunder også familiemedlemmer, 
der betaler halvt kontingent (se HMKA vedtægter). Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. Medlemmer i restance eller karantæne har ikke 
stemmeret.

Stk. 7 Til bestyrelsen kan kun indvælges medlemmer, som er personligt 
myndige.

Stk. 8 Til valg af de 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant tildeles hvert 
stemmeberettiget medlem det antal stemmer, som der er 
bestyrelsesmedlemmer på valg. Afstemningen er skriftlig og hemmelig.

Stk. 9 Valgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, 
deres stemmetal berettiger til.
Suppleant vælges under dagsordenens punkt 8.

Stk. 10 Der skal føres beslutningsprotokol over generalforsamlingen, og den skal 
underskrives af dirigenten og formanden.

§ 6 Stk. 1 Den daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der vælges for 2 år ad 
gangen, således at formanden og 1 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 
ulige år, og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Suppleanter er på 
valg hvert år undtagen hvis suppleanten overtager posten efter et 
bestyrelsesmedlem, som udtræder i sin valgperiode, så overtager han 
hele bestyrelsesmedlemmets restvalgperiode.

Stk. 2 Bestyrelsen består af formand, næstformand og en sekretær. 
Bestyrelsen udpeger selv næstformand og sekretær.

Stk. 3 Bestyrelsesmøde skal afholdes mindst 4 gange om året, og sekretæren 
fører protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig i alle foreningens forhold med 
undtagelse af de i § 5, stk. 3 anførte forhold.

Stk. 5 Foreningen skal afholde klubaften 1 gang om måneden, normalt den 
sidste mandag i hver måned. Det skal endvidere tilstræbes, at der 
afholdes ekstra arrangementer i løbet af sæsonen.

§ 7 Stk. 1 Foreningen er en kontingentforening.

Stk. 2 Kontingentet opkræves forud for et år ad gangen. Mere end 2 måneders 
overskridelse af betalingsfristen medfører eksklusion, og fornyet 
medlemskab kan først ske efter indfrielsen af restancen.

§ 8 Stk. 1 Ved kørsel, hvor foreningens medlemmer er samlet, skal færdselsloven 
overholdes, og der skal udvises størst muligt hensyn til den øvrige 
færdsel.

Stk. 2 Medlemmerne skal, som repræsentanter for foreningen, søge at bevare 
dens gode renommé.

Stk. 3 Overtrædelse af §8, stk. 1 og 2 kan medføre op til 2 måneders 
karantæne, og ved grove eller gentagne forseelser medføre eksklusion. 
Overtrædelse kan være:

1.     Overtrædelse af færdselsloven
2.     På afgørende vis at skade foreningens ry
3.     Chikanekørsel eller spirituskørsel
4.     Kørsel i uforsvarligt køretøj (bremser, styretøj m.m.)
5.     Deltagelse i slagsmål
6.     Burn-out uden for de til formålet afmærkede pladser
7.     Overtrædelse af de på en træfplads gældende regler
8.     Overtrædelse af de af foreningen eller dennes stedfortræder 

påbudte regler eller forbud
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Stk. 4 Brud på straffeloven eller anden odiøs adfærd i klubregi kan ligeledes 
medføre karantæne eller eksklusion.

Stk. 5 Karantæne kan kun pådømmes af et flertal af en fuldtallig bestyrelse 
minus inhabile bestyrelsesmedlemmer.

1.     Afstemning om karantæne skal i bestyrelsen være skriftlig
2.     Resultatet af denne afstemning skal offentliggøres for foreningens 

øvrige medlemmer.
3.     Ved pådømmelse af karantæne eller eksklusion er involverede 

bestyrelsesmedlemmer inhabile
4.     Karantæne eller eksklusion indtræder omgående efter bestyrelsens 

afgørelse
5.     I karantæneperioden betales fuldt kontingent jvf. § 7.
6.     Karantæne medfører udelukkelse fra foreningens arrangementer

Stk. 6 Eksklusion er for bestandig.

§ 10 Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun besluttes af en generalforsamling med 
mindst ⅔ flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2 Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af foreningens 
formue og effekter efter betaling af alle udeståender.

Stk. 3 I tilfælde af foreningens opløsning vil tilbagebetaling af kontingent ikke 
finde sted.

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2006.
Sidst ændret 29. oktober 2007 (ekstraordinær generalforsamling)
Sidst ændret 30. marts 2009 på ordinær generalforsamling.


