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§ 1. Navn.
Foreningens navn er: “Ikast og omegns Motor Klub”. Forkortet til IMK

§ 2. Formål.
Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening for at varetage fælles 
interesser og arbejde for:
at drive motorsport og afholde instruktionskursus i forbindelse hermed samt at skabe større 
forståelse for denne sport.
at arrangere møder med instruktive foredrag, film o.l.
at forhandle med myndigheder og foreninger til gavn for klubben.
at samarbejde med andre motorklubber enten direkte eller indirekte gennem medlemskab af 
Dansk Automobil Sports Union.
at udvikle et godt foreningsliv.

§ 3. Medlemmer.
Som medlem kan optages enhver motorsportsinteresseret. Indmeldelse skal ske til foreningens 
bestyrelse.

§ 4. Kontingent.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for det følgende år.
Kontingent betales forud for et år ad gangen.
Restancefristen fastsættes til 1. marts, men intet medlem kan få udstedt licens, få lov at starte i 
noget løb eller deltage i noget andet arrangement, forinden kontingent er betalt.

§ 5. Udmeldelse og eksklusion.
Udmeldelse af foreningen sker til bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan beslutte at et medlem sættes i karantæne eller udelukkes når vedkommende 
overtræder almindelig gældende love og politiforskrifter, eller de gældende køreregler for mo-
torsport.
Eksklusion kan indankes for en generalforsamling, medens karantæne alene afgøres af besty-
relsen.

§ 6. Ledelse
Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Den daglige ledelse varetages iøvrigt af besty-
relsen, B-udvalget, OR-udvalget, og MRC-udvalget. Bestyrelsen har det overordnede admini-
strative og økonomiske ansvar, mens de sportslige aktiviteter hører under udvalgene. Besty-
relsen  og  udvalgene  fastlægger  deres  forretningsorden  og retningslinier  for  det  indbyrdes 
samarbejde.

§ 7. Bestyrelsen
Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 9 medlemmer, nemlig:
Formand
Kasserer
Sekretær
3 bestyrelsesmedlemmer
Et medlem fra B-udvalget
Et medlem fra OR-udvalget
Et medlem fra MRC-udvalget



Deres opgave er at have den overordnede styring af klubbens økonomi, samt varetage de akti-
viteter, der ikke specifikt hører under B-udvalget, OR-udvalget eller MRC-udvalget.

De 6 medlemmer vælges på generalforsamlingen og de 3 medlemmer vælges på udvalgenes 
årlige medlemsmøde.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, således at posterne som Formand, Kasserer og Sekretær de-
les mellem de 6 på generalforsamlingen valgte medlemmer.

Drift af klubhus og kantine/salgssteder samt udsendelse af klubblad hører under bestyrelsen, 
ligesom ikke sportslige aktiviteter, der har til formål at skaffe midler til klubben.

Bestyrelsesmøder  indkaldes af formanden med mindst 3 dages varsel.  Ethvert  bestyrelses-
medlem kan forlange bestyrelsen indkaldt.

Formanden har ansvaret for foreningens daglige ledelse og for at alle af bestyrelsen vedtagne 
beslutninger føres ud i livet. Formanden samt den øvrige bestyrelse har ret til at kontrollere 
foreningens regnskabsbøger og midler.

Kassereren indfører løbende samtlige foreningens indtægter og udgifter i regnskabet, samt ud-
arbejder driftsregnskab og status til forelæggelse på de ordinære generalforsamlinger.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Bestyrelsen varetager følgende funktioner:
1. Udsteder medlemskort, licens og fører medlemsprotokol.
2. Fører protokol over behandlede sager på bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v.
3. Fører protokol over foreningens pokaler og dets vindere.
4. Fører kontrol med at udvalgene varetager deres opgaver.
5. Udpeger udvalg efter behov til varetagelse af forskellige ikke sportslige aktiviteter.

Ved eventuel optagelse af lån i klubben, eller brug af over 2/3 af klubbens til enhver tid inde-
stående på konti, kræves en generalforsamlings godkendelse. Godkendelse til optagelse af lån 
kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§ 8. B-udvalget, OR-udvalget og MRC-udvalget
Udvalgenes opgave er at varetage klubbens aktiviteter indenfor hver sit sportsområde.

Hvert udvalg består af 5 medlemmer, der konstituerer sig med en formand, en regnskabsfører 
og  en  sekretær.  Udvalget  er  økonomisk  ansvarlig  overfor  bestyrelsen,  der  skal  godkende 
udvalgets budget.

Udvalgene står for vedligeholdelsen af de effekter, der skal bruges for at afvikle deres aktivi-
teter.

Hvor det er nødvendigt med en koordinering mellem udvalgene, f.  eks. i  forbindelse med 
sponsorsøgning, varetages denne af bestyrelsen i samarbejde med udvalgene.



Der afholdes et årligt  medlemsmøde mindst 14 dage før klubbens generalforsamling, hvor 
udvalgets medlemmer samt 2 suppleanter vælges. Desuden vælger forsamlingen blandt udval-
gets medlemmer et medlem til bestyrelsen.

Alene medlemmer med B- og FR-licens har stemmeret på B-årsmødet .
Alene medlemmer med D-, O- og R-licens har stemmeret på OR-årsmødet.
Alene medlemmer med MRC-licens har stemmeret på MRC-årsmødet.

Medlemskabet fra foregående år er gældende som stemmeret på udvalgenes årsmøder.

§ 9. Generalforsamling.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal angive dagsorden, der altid skal indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret driftsregnskab og status.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse af budget 
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse: 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter og der gives meddelelse om de 3 af 
sportsgrenene valgte til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
9. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år.
Frist for indgivelse af forslag til generalforsamlingen er 8 dage.
Under eventuelt kan forhandles spørgsmål, som vedrører foreningen direkte eller indirekte. 
Afstemning  sker  ved  håndsoprækning,  med  mindre  generalforsamlingen  vedtager  skriftlig 
afstemning.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal dog altid benyttes skriftlig afstemning.
Almindelig stemmeflerhed er gældende undtagen ved afstemninger om sager vedr. §§§ 10-11-
12.
Ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen indkalde og skal indkalde, når mindst 1/3 af 
medlemmerne anmoder herom. 

§ 10. Opløsning.
Foreningens opløsning kan kun vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, og 
kun når 2/3 af de mødte stemmer derfor. Eventuel kassebeholdning anvendes da til motor-
sagens fremme efter generalforsamlingens skøn og med godkendelse fra Ikast Kommune.

§ 11. Lovændringer.
Disse love er vedtaget på en ordinær generalforsamling den 25. oktober 1984 og sidst justeret 
ved en ordinær generalforsamling januar 2010. De kan kun ændres på en generalforsamling, 
såfremt 2/3 af de afgivne stemmer går ind derfor.

§ 12. Unionsmedlemskab.



Foreningen er tilsluttet Dansk Automobil Sports Union, hvilket medlemsskab kun kan opløses 
af en generalforsamling, såfremt 2/3 af de mødte stemmer derfor.
Alle foreningens motorsportsarrangementer køres efter de til enhver tid gældende løbsregle-
menter og køreregler, som er vedtaget af denne union.

Bestyrelse for Ikast og omegns Motor Klub: 

René Jørgensen Jan Juul       Niels Kr. Højriis

Sabine Rosenlund Mikkel Mikkelsen Kalle Damgaard

Allan Jensen Anders Clausen Henrik Elleskov
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