Vedtægter for

§ 1 - Klubbens navn.

Avedøre Digital Race

Klubbens navn er Avedøre Digital Race: Klubbens hjemsted er bebyggelsen "Avedøre Stationsby" i
Hvidovre kommune.
§ 2 - Formål.
Formålet med Avedøre Digital Race er primært at fremme kendskabet til kørsel med digitale racerbaner
og sekundært andre digitale interesser såsom droner, modelbiler etc.
Dette gøres ved:
2.1 - At stille digital racerbane til rådighed for medlemmer, på klubaftener
2.2 - At give oplysninger angående vedligehold af biler, bane, håndspeeder m.m.
2.3 - At give medlemmer mulighed for at køre konkurrence med og mod andre klubber.
§ 3 - Generalforsamling.
Generalforsamlingen er den højest besluttende myndighed i alle anliggender.
På generalforsamling fastsættes klubbens regler, og kun den kan give, fortolke, forandre eller ophæve
klubbens love.
Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af første kvartal og skal indeholde:
3.1 - Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers (21 dages) varsel til alle medlemmer ved opslag i
klubben, sociale medier samt e-mail.
3.2 - Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde
senest 2 uger (14 dage) inden generalforsamlingen afholdes
3.3 - Møde og taleberettigelse har alle, som har betalt kontingent inden generalforsamlingen.
3.4 - Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
3.5 - Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.
3.7 - Generalforsamlingens forløb:
3.7.1 - Valg af dirigent og referat.
3.7.2 - Formandens beretning, og godkendelse heraf.
3.7.3 - Regnskabsfremlæggelse af kassereren samt generalforsamlingens godkendelse
heraf.
3.7.4 - Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
3.7.5 - Valg:
I lige år vælges for 2 år: Formand og bestyrelsesmedlemmer.
I ulige år vælges for 2 år: Kasserer og næstformand.
3.7.6 - Fastsættelse af kontingent.
§ 4 - Bestyrelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
4.1 - Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer, 1 næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ansvarsområder som løbsansvarlig, teknisk ansvarlig og lokaleansvarlig aftales i bestyrelsen.
4.2 - Bestyrelsen beslutter ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er den
fungerende formands stemme afgørende.
4.3 - Bestyrelsen tegner klubben ved mindst 2 medlemmer, hvoraf en skal være formand eller
kasserer.
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§ 5 - Medlemskab.
5.1 - Vi tilstræber os på at holde åbent en gang om måneden for gæster.
5.2 - Kontingent betales halvårligt og skal betales som aftalt.
Betales hver den 1 marts og 1. september.
Hvis man bliver nyt medlem midt på i en periode, betaler man proportionalt frem til næste
halvårlige opkrævning.
5.3 - Alle nye medlemmer skal godkendes af Bestyrelsen.
5.4 - Nye medlemmer skal minimum være 18 år gammel.
5.5 - Indmeldelse kan ske ved henvendelse til en af klubbens bestyrelsesmedlemmer.
Medlemskabet er først gyldigt, når godkendelse af indmeldelsen er sket på et bestyrelsesmøde
og kontingent er betalt.
5.6 - Hvis et medlem undlader at betale forfaldent kontingent kan bestyrelsen beslutte at slette
pågældende som medlem.
§ 6 - Klublokalerne:
6.1 - Det er ikke tilladt at nyde alkohol i lokalerne, eller være påvirket.
6.2 - Det er kun bestyrelsen der har nøgle / alarm kode samt adgang til lokalerne udenfor
normal klubaften.
6.3 - Alle medlemmer skal ved ophold i klubbens lokaler iagttage almindelig hensyntagen og
sømmelig optræden, og i øvrigt overholde gældende husorden.
Det påhviler alle tilstedeværende, at lokalerne forlades i opryddet stand.
6.4 - Klubbens lokaler skal respekteres, og ved forsættelig skade, vil man blive opkrævet for
skaderne.
§ 7 - Inventar:
7.1 - I lokalet med racerbanen er det ikke tilladt at medbringe drikkevarer samt at ryge.
7.2 - Som medlem af Avedøre Digital Race, har man ansvar for at der ikke ligger fremmede
elementer på banen inden man tænder for strømmen.
7.3 - Banens elementer skal respekteres, og ved forsættelig skade på banen eller dens
elementer, vil man blive opkrævet for skaderne.
§ 8 - Klubbens ophør:
Opløsning af klubben skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger inden for en måned, hvor
begge forsamlinger skal være indkaldt med en dagsorden om fordeling af klubbens aktiver samt
opløsning af denne.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 2013. Bemærk ændringer.
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Ændringer vedtaget 3/3-2020:
§ 1 - Klubbens navn.
Klubbens navn er ændret til "Avedøre Digital Race" fra "SCX Avedøre" (2013):
§ 2 - Formål.
"Formålet med Avedøre Digital Race er primært at fremme kendskabet til kørsel med digitale racerbaner
og sekundært andre digitale interesser såsom droner, modelbiler etc."
Note; Ændringer sker til også at omfatte andre interesser.
§ 4 - Bestyrelse.
4.1 - Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer, 1 næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
"Ansvarsområder som løbsansvarlig, teknisk ansvarlig og lokaleansvarlig aftales i bestyrelsen."
Note: Ovenstående er indført for at etableret et klart ansvarsområde.
§ 5 - Medlemskab.
5.2 - Kontingent betales halvårligt og skal betales som aftalt.
Betales hver den 1 marts og 1. september.
Hvis man bliver nyt medlem midt på i en periode, betaler man proportionalt frem til næste halvårlige
opkrævning.
Note: Ændret fra årlig kontingent opkrævning med betaling 1. marts.
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